
ДЕКЛАРАЦ ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІЛЛ ІН».__________________________________________________________________________________

(Для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Стартова, будинок 3. Код СДРПОУ 37069178

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ 
Директор Побийвовк Сергій Анатолійович. +380563757025, s37069178@gmail.com.

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти);

на території України на об’єктах замовників 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: згідно Додатку 1 до Порядку і 
правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна... відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України №1788 від 16.11.2002 року, страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами не проводиться у зв’язку з тим, що Товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 14.01.2021 р.
(дата проведення аудиту)

Я. Побийвовк Сергій Анатолійович_________ ___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
Роботи верхолазні.
Зварювальні роботи.
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

mailto:s37069178@gmail.com


Кількість робочих місць -  12. у тому числі тих, на яких існує підвищених ризик виникнення
травм -  8.________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
_______1 адміністративне приміщення (офіс). 1 складське приміщення

кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор Побийвовк Сергій Анатолійович пройшов навчання в комісії по перевірці знань з 

питань охорони праці ТОВ «Навчальний консультаційний центр «Україна» згідно протоколу 
№2020/06/30.5 від 30.06.2020 р. за наступними нормативно-правовими актами з охорони праці: 
Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та 
виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку 
(Загальний курс з ОП).

Фахівець з охорони праці Кисловський Олег Олександрович пройшов навчання:
- в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ "Учбово-курсовий комбінат (К)" 

(посвідчення №2018/30/08-19/50 від 30.08.2018 р.) за наступними нормативно-правовими актами з 
охорони праці: Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі 
нещасного випадку (Загальний курс з ОП); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної 
роботи з інструментом та пристроями»;

- в комісії з перевірки знань з питань електробезпеки ДП «Навчально-курсовий комбінат 
АТВТ «Трест «Південатоменергобуд» (посвідчення №164-24/18 від 21.03.2018 р. за наступними 
нормативно-правовими актами з охорони праці: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» (ПТЕЕС); НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок»; (IV група до 1000 В);

- в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки ТОВ «Альтіс-Дизайн» (посвідчення 
№2019/09-08 від 16.04.2019 р.) по програмі зі спеціального навчання посадових осіб підприємств, 
установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної 
безпеки.

Фахівець з тимчасового підбору персоналу Рожковський Юрій Миколайович пройшов 
навчання:

- в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «УК СПЕКТР» згідно протоколу 
№141 від 15.07.2019 р. за наступними нормативно-правовими актами з охорони праці: 
Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та 
виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку 
(Загальний курс з ОП);

- в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Навчальний консультаційний 
центр «Україна» згідно протоколу №2020/10/27.1 від 27.10.2020 р. за наступними нормативно- 
правовими актами з охорони праці: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та 
пристроями»;

- в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Навчальний консультаційний 
центр «Україна» згідно протоколу №2020/12/24 від 24.12.2020 р. за наступними нормативно- 
правовими актами з охорони праці: НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»; НПАОП 00.0-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах»;

- в комісії з перевірки знань з питань електробезпеки ТОВ «Навчальний консультаційний 
центр «Україна» згідно протоколу №2020/24/12 від 24.12.2020 р. за наступними нормативно- 
правовими актами з охорони праці: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» (ПЕЕЗ); «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС);



«Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ): «Правила роздрібного ринку електричної 
енергії» (ПРРЕЕ): (V група до та понад 1000 В);

- в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки ТОВ «Навчальний консультаційний 
центр «Україна» згідно протоколу №2020/05 від 23.10.2020 р. по програмі зі спеціального 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до 
обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки.

Фахівець з тимчасового підбору персоналу Бобриков Максим Анатолійович пройшов 
навчання:

- в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Альтіс-Дизайн» згідно протоколу 
№29.11/18-1 від 29.11.2018 р. за наступними нормативно-правовими актами з охорони праці: 
Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та 
виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку 
(Загальний курс з ОП); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві функціонує Система управління охороною праці.
Затверджено «Положення про Систему управління охороною праці» (наказ №2 від

03.07.2017 р.). «Положення про службу охорони праці» (наказ №1 від 03.07.2017 р.). «Положення 
про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці» (наказ №5 
від 03.07.2017 рЛ. «Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці» (наказ 
№3 від 03.07.2017 р Л.

Створено службу охорони праці. Фахівця з охорони праці Кисловського Олега 
Олександровича призначено відповідальним за стан охорони праці на підприємстві (наказ №1- 
ОП від 02.01.2019 р.).

Затверджено «Програму спеціального навчання працівників підприємства» (наказ №4 від
03.07.2017 р.,). Тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань 
охорони праці (наказ №3 від 03.07.2017 рЛ, Перелік питань вступного і первинного інструктажу з 
охорони праці (наказ №3 від 03.07.2017 рЛ.

Введено в дію інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт та інструкції з 
пожежної безпеки у кількості 54 одиниць (наказ №1-ОП від 26.04.2018 р.). Інструкції 
переглядаються та поновлюються згідно вимог законодавства з охорони праці.

На підприємстві створено постійно діючу комісію для перевірки знань з питань охорони 
праці працівників ТОВ «ФІЛЛ ІН» (наказ №6-ОП від 01.04.2019 р.).

Відповідальним за проведення вступного інструктажу з охорони праці призначено Фахівця 
з охорони праці Кисловського Олега Олександровича підприємстві (наказ №1-ОП від 02.01.2019 
еА

Відповідальним за забезпеченістю працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту призначено Фахівця з охорони праці Кисловського 
Олега Олександровича (наказ №1 -ОП від 02.01.2019 р.).

Відповідальним за проходження працівниками медичних оглядів призначено Фахівця з 
охорони праці Кисловського Олега Олександровича (наказ № 07-01 /21-0п  від 04.01.2021 р.).

Відповідальним за безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено Фахівця з 
тимчасового підбору персоналу Рожковського Юрія М иколайовича (наказ № 06-01/21-ОП від 
04.01.2021 рЛ.

Відповідальним за дотримання протипожежного режиму призначено Фахівця з тимчасового 
підбору персоналу Рожковського Юрія Миколайовича (наказ № 05-01/21-0п  від 04.01.2021 р.).

Відповідальним за ’ організацію та безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі 
наряд-допусків на виконання таких робіт призначено Фахівця з тимчасового підбору персоналу 
Рожковського Юрія М иколайовича (наказ № 01-01/21-0п від 04.01.2021 р.).

Відповідальним за організацію безпечного виконання робіт, що виконуються за допомогою 
механічних підіймачів та будівельних підйомників з правом видачі наряд-допусків на виконання 
таких робіт призначено Фахівця з тимчасового підбору персоналу Бобрикова М аксима
Анатолійовича (наказ № 08-01/21-ОП від 04.01.2021 рЛ.



ч

Відповідальним за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках) з правом видачі 
наряд-допусків на виконання таких робіт призначено Фахівця з тимчасового підбору персоналу 
Рожковського Юрія М иколайовича (наказ № 02-01/21-0п  від 04.01.2021 р.).

Відповідальним за організацію та безпечне виконання верхолазних робіт з правом видачі 
наряд-допусків на виконання таких робіт призначено Фахівця з тимчасового підбору персоналу 
Рожковського Юрія М иколайовича (наказ № 03-01/21-ОП від 04.01.2021 р.).

Відповідальним за організацію та безпечне виконання зварювальних робіт з правом видачі 
наряд-допусків на виконання таких робіт призначено Фахівця з тимчасового підбору персоналу 
Рожковського Юрія М иколайовича (наказ №04-01/21-0п від 04.01.2021 р.).

Згідно «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». 
затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 за № 246 працівники, які зайняті на роботах з 
підвищеною небезпекою, проходять обов’язковий попередній та періодичний медичні огляди. 
Призначено відповідальну особу за проведення медичних оглядів, а саме Фахівця з охорони праці 
Кисловського Олега Олександровича.

Згідно Постанови КМУ № 442 від 01.08.1992 р. «Про Порядок проведення атестації робочих 
місць за умовами праці» на підприємстві проводиться необхідна атестація робочих місць, а саме: 
дослідження важкості та напруженості праці, дослідження повітря робочої зони, дослідження 
шумового навантаження та інфразвуку, дослідження мікроклімату.

Працівники підприємства, задіяні на роботах підвищеної небезпеки, мають актуальне і 
необхідне навчання і проходять відповідну щорічну перевірку знань з питань охорони праці. 
Посадові особи Товариства, які здійснюють організацію та керівництво роботами підвищеної 
небезпеки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на 
роботу та періодично один раз на три роки. Навчання та перевірка знань проводиться у суб'єктів 
господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів 
господарювання. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно- 
правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків. 
Працівники підприємства, що виконують роботи підвищеної небезпеки, мають відповідну 
кваліфікацію та допуски.

На Підприємстві належним чином ведуться журнали з охорони праці, а саме: реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці та пожежної безпеки; реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт підвищеної 
небезпеки; реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації інструктажів з питань 
пожежної безпеки.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, а саме Зварник 
Синьковський Олег Васильович. Монтажник підйомників Ш арута Володимир Михайлович. 
Чистильники Гаврилюк Лілія Євгенівна. Жевлева Тетяна Дмитрівна. Слідзінська Людмила 
Володимирівна. Яндюк Тетяна Миколаївна. Слюсар-ремонтник Петрюченко Сергій Іванович. 
Верхолаз Максимов Андрій Валерійович (професійної кваліфікації «Верхолаз 6-го розряду») 
забезпечені згідно законодавчо встановлених норм в повному обсязі спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно НПАОГІ 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці», а саме:

захисні каски (4 одиниці), захисне (спеціальне) взуття із проколозахисною прокладкою (4 
пари), захисне (спеціальне) взуття з ізолювальною термостійкою і морозостійкою підошвою (4 
пари), захисне (спеціальне) взуття, яке легко знімається (4 пари), захисні окуляри (4 одиниці), 
лицеві щитки і екрани (4 одиниці), протигази (4 одиниці), респіратори (4 одиниці), навушники (4 
одиниці), непробивні фартухи (4 одиниці), термозахисні костюми (4 одиниці), наплічники (4 
одиниці), наколінники (4 одиниці), налокітники (4 одиниці), нарукавники (4 одиниці), рукавиці (4 
одиниці), рукавички (4 одиниці), світловідбивальний одяг (4 одиниці), запобіжні пояси (4 
одиниці), стропи (4 одиниці).

Для виконання робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників. Підприємство використовує Підйомник фасадний моделі «2ЬР 630» марки «БНМЕ



Со» (Китай) -  1 одиниця. Підіймач ножничний механічний моделі «КТ-20» виробництва ТОВ 
«Новад-Проммонтаж» (Україна) -  1 одиниця; (договір оренди №180121-1 від 18.01.2021 р.. 
укладений із ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧА ФІРА АМГ ЛТД». В наявності технічні паспорти та
керівництва з експлуатації даного обладнання.

Підприємство забезпечено технологічною, експлуатаційною документацією і довідковою 
літературою, необхідною для здійснення виробничої діяльності. На підприємстві затверджено 
перелік законодавчих та нормативно-правових актів, вимогам яких дотримуються керівники, 
відповідальні особи та працівники Підприємства під час виконання професійних обов’язків 
(наказ №94 від 25.05.2020 р.); Підприємство забезпечене вказаними законодавчими та іншими 
нормативно-правовими актами з охорони праці в повному обсязі, зокрема:

-  Закон України «Про охорону праці».
-  Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів 

на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

-  Кодекс законів про працю України.
-  НГІАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з охорони праці».
-  НГІАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
-  НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
-  НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
-  НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників».
-  НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
-  «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» -  наказ МОЗ 

України від 21.05.2007 № 246.
-  НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці 

підприємства».
-  Правила пожежної безпеки в Україні.
-  НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від 

шкідливого впливу хімічних речовин».
-  НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском».
-  НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт».
-  НПАОП 00.0-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на 

вибухопожежонебезгіечних та вибухонебезпечних об'єктах».
-  НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
-  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
-  НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
-  НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
-  НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
-  НПАОП 40.1 -1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (ГІЕЕЗ).
-  «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС).
-  «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ).

Для безпечного виконання заяявлених робіт підприємство має необхідну матеріально- 
технічну базу, яку постійно оновлює. Станом на сьогодні підприємство оснащене оргтехнікою. 
вимірювальними приладами, примірниками нормативно-правових актів з охорони праці. 
інструкціями з охорони праці, посадовими інструкціями, планами-графіками та програмами
навчання з питань охорони праці. В адміністративному приміщенні є «Кабінет охорони праці», 
обладнаний стендами і плакатами інформативного та тематичного характеру, роздрукованими



законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, відеоапаратурою для
поліпшення сприйняття інформації під час проведення інструктажів з охорони праці та лекцій з 
актуальних питань охорони праці відповідно до змісту затверджених на Підприємстві «Програми 
спеціального навчання працівників підприємства» та питань вступного і первинного інструктажу з 
охорони праці. В Кабінеті наявні засоби індивідуального захисту, вказані вище, для перевірки 
правильного користування ними працівниками.
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази 
навчально-методичного забезпечення).

С. А. Побийвовк 
(підпис) (ініціали та прізвище)

«19» січня 2021 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці У /  _____ 2(Ь4-/ р. № /С<£_________ .

Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

Гспспис управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

від о с/л -/,Л С и /


