
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «КПД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52005, Дніпропетровська обл., с.м.т. Слобожанське, вул. Теплична 6.27,код ЄДРПОУ 
31911363,_________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Григорян Любов Олексіївна , тел./факс 377-95-40_______________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.

e-mail: s.lupan@biosphere-corp.com________________
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;

Роботи виконуються на території України_______________________________________
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 
Договір не укладався______________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  28.08.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Григорян Любов Олексіївна,___________ _______________________ _______
(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 вико
нання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких ма
шин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

вантажопідіймальні крани та машини:
- таль електричний ланцюговий на візку \¥  500 ТІ У2-2 од.зав.№ 138723, зав.№ 138724, 
виготовлений у 2019 р., виробництво фірми «ІІ.У/.М.згІ», Італія;

та/або машин, механізмів.

- кран консольно-поворотний Н 1000/3-2 од., зав.№66505, зав.№66506, виготовлений 
у 2019 p., виробництва фірми «ELEPHANT SRL», Італія:

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- кран консольно-поворотний F 250/2-2 од., зав.№66158, зав.№66157, виготовлений у 
2019 p., виробництва фірми «ELEPHANT SRL», Італія:
- кран консольно-поворотний F 250/3-3 од., зав.№66160, зав.№66161, зав.№66159, ви
готовлений у 2019 p., виробництва фірми «ELEPHANT SRL», Італія.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- кран консольно-поворотний стаціонарний ККП2.00.00.00.СБ, 2020 р.в., Україна, 
заводський №620-03, вантажопідіймальністью 1 т, таль електрична ланцюгова HHXG’
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2020 р.в., Україна, обліковий №190523301/1т, заводський №190523301,
вантажопідіймальністью 1 т.

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

18 робочих місць, з них на 12 існує підвищений ризик виникнення травм_____________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні та виробничі приміщення орендовані (договір оренди нерухомого майна №1609- 
КПД від 16.09.2019 р.) з ТОВ « Логістік Про» м. Дніпро вул. Автопаркова 6, стоянка 
ТТЗ знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 6._________________

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

Інші відомості: Директор Григорян Любов Олексіївна, інженер з охорони праці Лупан 
Світлана Федорівна пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в ко
місії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

- Законів України « Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціа
льне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу від
25.03.2019 р. № 69/4.7/2019: витяг з протоколу в і д  03.05.2018 р. № 47/4.7/2018).________

- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної екс
плуатації електроустановок споживачів (III група з електробезпеки до 1000 В та IV 
група з електробезпеки до і вище 1000В відповідно) та Правил пожежної безпеки (витяг 
з протоколу від 01.02.2019 р. № 027; витяг з протоколу від 10.04.2018 р. № 060):

- НПАОП 0.001.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідійма
льних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу від
11.09.2020 р. № 114-1, витяг з протоколу від 22.05.2019 р. № 088);

- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт (витяг з протоколу від 21.02.2018 р. № 028).

Наказом від 23.06.2020 № 66/06 призначено особу, відповідальну по нагляду з а - 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання -  головного інженера Маркевича Віктора Вікторо
вича, призначено особу, відповідальну за утримання в справному стані вантажопідійма
льних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання -  головного механіка 
Яцюка Івана Сергійовича, призначено осіб, відповідальних за безпечне проведення ро
біт вантажопідіймальними кранами, підіймальними пристроями і відповідного облад
нання: по виробництву підгузків -  начальника виробництва підгузників Дрея Роберта 
Адама, по відділу головного механіка -  головного механіка Яцюка Івана Сергійовича.

Головний інженер Маркевич В.В., начальник виробництва Роберт Д.А., головний 
механік Яцюк І.С.. пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України 
«П ро охорону праці». «П ро  загальнообов’язкове державне соціальне страхвання», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки». Правил безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил поже
жної безпеки. НПАОП 0.001.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації ванта-
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»,_та
прийнятих відповідно д о  них нормативно-правових актів з охорон и  праці (витяг з 
протоколу №104-3 від 31.08.2020 р.. витяг з протоколу №034 від 14.05.2020 р., витяг з 
протоколу №211 від 09.10.2018 р.. витяг з протоколу №048 від 04.06.2020 р., витяг з 
протоколу №242 від 16.11.2018 р. витяг з протоколу №090 від 23.07.2020 р.; витяг з 
протоколу №038 від 20.05.2020 р.: витяг з протоколу від 22.05.2019 р. № 088)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки



Наказом №69/07 від 03.07.2020 р. по підприємству створена служба охорони 
праці, функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Лупан С.Ф. 
На підприємстві наказом № 31-1/03 від 30.03.2020 р. створено комісію з перевірки знань 
з питань охорони праці: голова комісії: Григорян Л.О., члени комісії: Лупан С. Ф..
Яцюк І.С., Матвійчук С.А.__________________________

Також на підприємстві розроблені:______________________________________ _
- Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження №06/01 від

24.01.2018 р.):_____________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 

охорони праці (наказ про затвердження №36/04 від 21.04.2020 р.);____________
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (затверджено наказом 

№86/08 від 01.08.2018 р.);___________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (затверджена наказом 

№75/10 від 09.10.2019 р.):__________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № ОП/113-20 для машиніста крана виробництва підгузків 

(затверджена наказом № 59-1/06 від 19.06.2020 р.);__________________________________
- Інструкція з охорони праці №ОП/77-18 для працівників, які виконують навантажу

вально - розвантажувальні роботи (затверджено наказом № 26/02 від 16.02.2018 р.)
- Перелік інструкцій з охорони праці (затверджений наказом № 59-1/06 від 

19.06.2020 р);______________________________________________________________________
- Перелік питань первинного (повторного) інструктажу з питань охорони праці на ро

бочому місці для працівників ТОВ «КПД» (затверджено наказом №63/08 від
12.08.2019 р.)______________________________________________________________________
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підпрємстві:_________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці.__________________________________

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

Працівники підприємства, які експлуатують кран консольно-поворотний пройшли 
навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та отримали професію -  машиніст крана (кранівник) З 
розряду: Дворнік А.М. (посвідчення №0349 від 03.03.2020 р.). Кизима 1.1., (посвідчення 
№0350 від 03.03.2020 р.), Магденко В.І. (посвідчення №0351 від 03.03.2020 р.), Майбо- 
рода А.П. (посвідчення №0352 від 03.03.2020 р.), Шимко С.М. (посвідчення №0353 від
03.03.2020 р.), Семипядний Андрій Валентинович (посвідчення №0354 від 03.03.2020 
р.), Копитон В.О. (посвідчення №0356 від 03.03.2020 р.). Татарчук С.Г. (посвідчення 
№0595 від 02.07.2020 р.), Кузін М.Е. (посвідчення №0598 від 03.03.2020 р.).___________

Працівники підприємства пройшли навчання і перевірку знань комісією ТОВ «КПД» 
згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.001.83-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповід
ного обладнання» в об’ємі виконуваних робіт (протокол №169.1 від 27.07.2020 року). 
Працівники підприємства раз на рік проходять медичний огляд в Комунальному неко- 
мерційному підприємстві «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 10» Дніпровської міської ради (Заключний акт по результатам медичного огляду і ме
дичні довідки від 21.02.2020 р.).



Технічний огляд зазначеного обладнання проведений ДП « Придніпровський ETLI» 
(дозвіл ДП «Придніпровський ЕТЦ» на технічний огляд, випробовування, експертне об
стеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небез
пеки: вантажопідіймальні крани і машини №451.15.30 виданий Держгірпромнаглядом 
України, дійсний до 02.03.2017 р. (строк дії дозволу продовжено до 02.03.2022 р.)).

Експертизу щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небез
пеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки проведено 
ДП «Придніпровський ЕТН». за результатами експертизи видано висновок експертизи.

На підставі вивчення експлуатаційної документації, представленої ТОВ «КПД» та 
експертного обстеження зазначеного обладнання. ДП «Придніпровський ЕТЦ» вважає, 
що обладнання, виготовлене за кордоном:
- таль електричний ланцюговий на візку W 500 TI V2-2 од.зав.№138723. зав.№138724. 
виготовлений у 2019 p.. виробництво фірми «R.W.M.srl». Італія:
- кран консольно-поворотний Н 1000/3-2 од.. зав.№66505, зав.№66506, виготовлений у 
2019 p., виробництва Фірми «ELEPHANT SRL», Італія:
- кран консольно-поворотний F 250/2-2 од.. зав.№66158. зав.№66157. виготовлений у
2019 p.. виробництва Фірми «ELEPHANT SRL». Італія;

кран консольно-поворотний F 250/3-3 од.. зав.№66160. зав.№66161. зав.№66159. виго
товлений у 2019 p.. виробництва фірми «ELEPHANT SRL». Італія.
Відповідає вимогам нормативно-правових актів України з питань охорони праці та про
мислової безпеки.

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, 
обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничим діль
ницям. Вантажопідіймальним кранам і машинам проведений технічний огляд спеціалі
стами ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протоколи технічного огляду вантажопідіймаль- 
них механізмів від 11.06.2020 р. і від 21.09.2020 р.У_________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індиві
дуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального за
хисту, у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена 
особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття 
та інших засобів індивідуального захисту.__________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; «Порядок роз
слідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на вироб
ництві»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці», НПАОП 0.001.83-18 «Правила охорони праці під час експлуата
ції вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт».____________________________________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені тематичні плани та програми навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, екзаменаційні білети за посадами та професі
ями з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечене необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками.



Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань. ______________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

СІЇ /с 20Ж?р.

Декларація зареєстрована у жу_ 
альному органі Держпраці ;

Л.О. Григорян
(ініціали та прізвище)

єктів господарювання у територі-

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 релі
гійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті.



Головне управління Держлраці 
у Дніпропетровській області


