
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи:
"БІ-ГЛАСС"___________________________________________________________________________

найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА, будинок 8____________

місце знаходження,
_______________________________________ 38359695_______________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
____________ ГРОМОВ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ, телефон: +38 0675233648____________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,
_____________________________________ Sferaglass@gmail. com_____________________________________

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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
___________________ м. Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 35-А.___________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

__________________________________ договір не укладався__________________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
______________________________________12.06.2020 р.______________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, ГРОМОВ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
(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, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Вантажопідіймальні крани, а саме:__________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
кран мостовий однобалковий підвісний 5-22.2- (10,5+10,5)-12-380-Т2, 1982 р.в., СРСР.

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

_______Кількість робочих місць - 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
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виникнення травм - 2.
виникнення травм,

На підставі договору суборенди нежитлових № 0201 від 02.01.2019 р. у 
розпорядженні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ-ГЛАСС" є 
наступна нерухомість загальною площею 300 м2, де встановлене заявлене устатковання.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

Директор Громов К.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів з охорони праці.

Витяг з протоколу №191/4.4/2019 від 29.07.2019 р..
Інженер з охорони праці Носенко В.О. пройшов навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та 

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів з охорони праці.

Витяг з протоколу №844 від 29.07.2019 р..
Менеджер зі збуту Габісов Д.Ю. пройшов навчання в Навчальний центр з охорони 

праці ФОП Макаров Д.В та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно Законів України «Про охорону праці», вибухонебезпеки 
виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у 
разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці.

Витяг з протоколу №1/02-20 від 14.02.2020 р..
Директор Громов К.В., менеджер Габісов Д.Ю., інженер з охорони праці Носенко 

В.О. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Витяг з протоколу №1/02-20 1Ш-БГ від 10.02.2020 р..
Директор Громов К.В., інженер з охорони праці Носенко В.О. пройшов навчання в 

Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, Правила 
пожежної безпеки, IV група з електробезпеки, до і вище 1000 В.

Протокол №1.02-20 ЕЛ-БС від 27.02.2020 р..
Менеджер зі збуту Габісов Д.Ю. пройшов навчання в Навчальний центр з охорони 

праці ФОП Макаров Д.В та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, Правила пожежної безпеки, 5 група з 
електробезпеки, до і вище 1000 В.

Протокол №7.02-20 ЕЛ-БІ від 27.02.2020 р..
Машиніст крана Горошко В.В. пройшов навчання, перевірку знань в Дії 

«Запорізький навчально-курсовий комбінат» і здобув кваліфікацію машиніст крана 3-го 
розряду.

Протокол №700 від 16.03.2020 р..
Машиніст крана Горошко В.В. пройшов навчання, перевірку знань в Дії 

«Запорізький навчально-курсовий комбінат» згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання».

Протокол №698 від 16.03.2020р..
______ Стропальник Щербина В.Л. - пройшов навчання в ДП «Запорізький навчально-
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курсовий комбінат» за професією стропальник 3 розряду.
Протокол №592 від 05.03.2020р.
Машиніст крана Горошко В.В., стропальник Щербина В.Л. пройшли навчання та 

перевірку знань в комісії ТОВ «БІ-ГЛАСС» згідно законів і нормативно-правових актів з 
загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт 
по професіям, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».

Протокол №17/03 від 17.03.2020 р.
Машиніст крана Горошко В.В., стропальник Щербина В.Л. пройшли навчання та 

перевірку знань в комісії ТОВ «БІ-ГЛАСС» згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання».

Протокол №17/03 від 17.03.2020 р..
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

На підприємстві ТОВ «БІ-ГЛАСС» у відповідності до вимог ст. 15 Закону України 
«Про охорону праці» створена служба охорони праці. Наказом №3-ОТ від 19.02.2020 р. 
функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на інженера з охорони праці 
Носенко ВО .

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», наказом №12/Р3-ОП від 12.03.2020 р. на підприємстві ТОВ «БІ-ГЛАСС» створена 
комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

-  Голова комісії_______ -  директор Громов К.В.
-  Члени комісії________ -  менеджер зі збуту Габісов Д.Ю.

- інженер з охорони праці Носенко В.О.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», «НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» наказом №13/Р3-ОП від 13.03.2020 р. на. підприємстві ТОВ «БІ-ГЛАСС» 
створена комісія з перевірки знань працівників з питань електробезпеки у складі:

-  Голова комісії_______ - директор Громов К.В.
-  Члени комісії________ - менеджер Габісов Д.Ю.

- інженер з охорони праці Носенко В.О.
Накази про призначення відповідальних:
Наказом 4-ОТ від 19.02.2020 р. відповідальність за справний стан та безпечну 

експлуатацію електрогосподарства покладається на менеджера зі збуту Габісова Д.Ю..
Наказом 14-ОТ від 20.02.2020 р. відповідальність за нагляд, справний стан,

експлуатацію крана покладається на менеджера зі збуту Габісова Д.Ю..___________________
з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Наказом №3-ОТ від 19.02.2020 р. на підприємстві затверджені та введені в дію 
посадові інструкції:

- Директора;
- Менеджера по збуту;
- Інженера з охорони праці;
- Відповідального за електрогосподарство;
- Робоча інструкція машиніста крана, стропальника;

Наказом №3-ОТ від 19.02.2020 р. затверджений перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «БІ-ГЛАСС», наказом №3-ОТ від 19.02.2020 р. затверджені 
та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям:

- Інструкція з охорони праці для кранівників (машиністів крана).
- Інструкція з охорони праці під час роботи з скрапними пристроями.
- Інструкція з охорони праці з надання першої долікарської допомоги.
- Інструкція з охорони праці для стропальника.______________________________________
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- Інструкція з охорони праці для працівників малих підприємств і фірм
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві ТОВ «БІ-ГЛАСС», відповідно до вимог Закону України «Про 
охорону праці», наказом №3-ОТ від 19.02.2020 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань 

охорони праці;
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №3 -ОТ від 19.02.2020 р. 
затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Наказом №3-ОТ від 19.02.2020 р. затверджені та введені в дію:

- Тематичні плани і програми навчання.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 

праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
підприємстві, затверджений директором підприємства:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
- Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.
- Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
- Вахтовий журнал кранівника.____________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
Відомості про устатковання, що перебуває в експлуатації, а саме:

- кран мостовий однобалковий підвісний 5-22.2- (10,5+10,5)-12-380-Т2, 1982 р.в., 
СРСР.

Загальні відомості:
Кран мостовий електричний однобалковий підвісний двохпрольотний.
Індекс крана - 5-22.2- (10,5+10,5)- 12-380-Т2 ГОСТ 7890.
Виробник - Забайкальський завод ПТО.
Заводський номер - 23305.
Рік виготовлення- 1982 р.
Призначення крана - підйом і переміщення вантажів.

Навколишнє середовище, в якому може працювати кран: 
температура робочого стану: плюс 40 град.С, мінус 40 град.С 
вибухонебезпечність - вибухобезпечне середовище 
пожежонебезпечність - пожежобезпечне середовище 
сейсмічність - до 6 балів по шкалі Ріхтера.

Основні технічні дані і характеристики крана.
Вантажопідіймальність - 5 т;
Висота, підйому -  12 м 
Прольот крана - 10,5+ 10,5 м 
База крана - 2,5 м
Кран пройшов експертне обстеження в ТОВ «Технічний центр» від 10.02.2020 р. 
(Експертний висновок №04/20-ГП від 10.02.2020 р.)
Позачерговий повний технічний огляд від 08.05.2020 р.
Наступний позачерговий повний технічний огляд провести до 08.05.2022 р..____________

матеріально-технічної бази 
Фонд нормативних документів та технічної документації складає понад 20 видань, 

який при необхідності поповнюється та актуалізується в видавництвах України.___________
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Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні норми та 
нормативні акти з охорони праці. Наданий перелік актуалізованого фонду нормативних 
документів, що регламентують виконання робіт ТОВ «БІ-ГЛАСС», затверджений 
директором підприємства.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці», та наказу №РЗ/ОП від 12.11.2019 р., працівники ТОВ «БІ-ГЛАСС», які виконують 
роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту.

При прийомі на роботу у ТОВ «БІ-ГЛАСС» проводиться під розписку ознайомлення 
про умови праці, наявності на робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, про їхні права, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ «БІ- 
ГЛАСС» проходять медичний огляд, наказом №02ЮП від 12.11.2019 р. інженерний склад, 
технічний персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не 
приймаються на роботу без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час 
прийому на роботу) і .періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди у 
Комунальному закладі «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 
Дніпровської обласної ради.

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується: 
проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони 
праці;
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;

- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях._______________
навчально-методичного забезпечення)

К. В. ГРОМОВ
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці &  2 0 ^ ф . № _____ .

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, устатковання 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.
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