
Д Е К Л А Р А Ц І Я  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІГ СІТІ 
______________________  ГРУП»________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вулиця Любарського. будинок 143. офіс 304.
місцезнаходження,

___________________________________ 37451739_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

________________директор -  Трупі Юлія Тимофіївка___________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________________ +38(067У650-43-77; info@bigcitygroup.corn.ua________________
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;

49000, Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вулиця Любарського. 143. 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цівільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ 
№ 1788 від 16.08.2002. обскти. зазначені в цій декларації, не є об’єктами підвищеної небезпеки.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-3A-0374.20 від 12.06.2020 п.. проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТІІ»___________________________ ____________________________

(дата проведення аудиту)
Я,-Трупі Юлія Тимофіївна.

(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

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі:_______
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

-  1. Модулі, зберігання налива ПЗМ-Д-20-1-1-1. 2019 р.в. Україна, у складі: резервуар статевий 
РГН20-1-1, 2019 р.в.. Україна: колонка паливороздавальна «ПРАЙМ» IKED PRIME 
D/3 80/50/025/1. 2019 р.в. Україна;

-  2.Спеціальний вантажний -  спеціальний автокран більше 20 т.. марки МАЗ. модель КС- 
55727-С-12 (новий. 2018 р.в.). Республіка Білорусь

mailto:info@bigcitygroup.corn.ua


-  3. Спеціальний вантажний-спеціальний автопідйомник марки ЗИЛ, модель 130, 1992 р.в.. 
Україна, з гідравлічним приводом ВС-22-МС.00.00.000:00 ПС

-  4. Монтажний кран на гусеничному ходу РДК-250-2, 1986 р.в.. Демократична Республіка 
Німеччина.

-  5. Підйомник гусеничний марки АІСНІ. моделі RZ150/ IRZ500, серії № 662211. 2001 р.в.
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  7. у тому числі 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «БІГ СІТІ ГРУП» орендує офісні приміщення у ТОВ «Мехком» за адресою: 49000, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Любарського. будинок 143 (договір оренди 
№ 1277 від 31.07.202020 рЛ. ТОВ «БІГ СІТІ ГРУП» орендує майданчик для розміщення паливо
роздавальної колонки у ТОВ «Мехком» за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, 143. (договір
оренди відкритого майданчику № 1277/2 від 31.07.2020 рЛ._____________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «БІГ СІТІ ГРУП» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Інженер з охорони праці Трофименко ІО. П. пройшов навчання в Навчальному центрі з 

охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань з загального курсу охорони праці в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 1/01-20 ОП від 08.01.2020 рЛ.

Заступник директора автотранспортного підприємства Зайцев М.І., машиніст автовишки та 
автогідропідіймача Піменов О. M.. машиніст крана автомобільного Чечель Д. M.. машиніст крана 
автомобільного Троценко Р. В. допущені до роботи в електроустановках напругою до 1000 В. 
присвоєні III. IV групи з електробезпеки (до 1000 В), (посвідчення № 35/11-20 від 16.11.2020: 
посвідчення № 40/11-20 від 16.11.2020: посвідчення № 38/11-20 від 16.11.2020)

Машиніст крана автомобільного Чечель Д. М. пройшов навчання та перевірку знань за 
курсом: «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (НАОП 0.00-1.62-12).

Заступник директора автотранспортного підприємства з експлуатації Зайцев М.І. пройшов. 
навчання у ФОП Макаров Д. В. та перевірку знань за курсом: Законодавство України про охорону 
праці, організації роботи з охорони праці, безпеки праці в галузі, 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 аварій та перевірку знань (протокол № 1/09-20 БСГ- 
ОП від 17.09.2020 рЛ. пройшов навчання посадових осіб та спеціалістів та перевірку знань у 
ФОП Макаров Д. В. за курсом: «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НГІАОІІ 0.00-1.80-18) (протокол № 
1/09-20 БСГ-КР від 17.09.2020 рЛ. пройшов навчання посадових осіб та спеціалістів у 
ФОП Макаров Д. В. за курсом: «Правилам охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 

робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) ( п р о т о к о л  № 1/09-20 БСГ-ПГ від 16.09.2020): 
заступник директора з економіки Лазарь H. М. пройшла навчання Навчальному центрі з охорони 
праці ФОП Макаров Д.В. за курсом «Законодавство України про охорону праці, організації роботи з 
охорони 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 профілактики та ліквідації наслідків 
аварії» (протокол № 1/12-19 ОП-БГ від 27.12.2019).

Машиніст крана автомобільного Чечель Д. М. та машиніст автовишки, автогідропідіймача 
Піменов О. M., машиніст крана автомобільного Чечель Д. М пройшли навчання за курсом
«спеціальне навчання персоналу_з безпечного виконання робіт під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання за «Правилами 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і



відповідного обладнання» МГІАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 1/06-20 БІ-КР від 03.06.2020 p..
протокол № 1/09-20 БГС-К від 11.09.2020 p.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:

Наказом № 96-з від 25.11.2020 р. відповідальним за електрогосподарство призначений 
заступник директора автотранспортного підприємства Зайцев М. І.______________________________

Наказом № ЮІ-з від 11.12.2020 р. відповідальність за безпечне виконання робіт у 
вибухопожежонебезпечних зонах покладена на заступника директора автотранспортного 
підприємства з експлуатації Зайцева М. І._____________________________________________________

Наказом № ЮО-з від 11.12.2020 р. відповідальним за безпечне переміщення вантажів вантажо
підіймальними кранами, машинами, мобільними підйомниками призначений Заступник директора 
автотранспортного підприємства з експлуатації -  Зайцев М. І.

Наказом № ЮЗ-з від 11.12.2020 р. на підприємстві відповідальним з нагляду за утриманням та 
безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання призначений заступник директора автотранспортного підприємства Зайцев М. І. 
Відповідальними за технічний стан та випуск автотранспортних засобів і спецтехніки на лінію 
покладено на заступника директора автотранспортного підприємства з експлуатації Зайцева М. І.

Призначений обслуговуючий і ремонтний персонал.______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 93-з від 18.12.2019 p.. на підприємстві створена служба охорони праці, функції 
служби охорони праці в особі інженера з охорони праці -  Ю. П. Трофименко.____________________

наявністю служби охорони праці

На підприємстві розроблені, затверджені і введені в дію наказом № 93-з від 18.12.2019 р. 
«Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». «Положення про систему управління охороною праці».

На підприємстві затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. Нормативні 
акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 
«Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють 
на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі 
змінами.__________________________________________________________________________________

Працівники підприємства, v встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 102-3 від 11.12.2020 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони, 
нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві, 
у складі: голова комісії: Зайцев М. І. -  заступник директора автотранспортного підприємства з 
експлуатації: члени комісії: Лазарь H. М. -  заступник директора з економіки; Трофименко ІО. П. -  
інженер з охорони праці.

У ТОВ «БІГ СІТІ ГРУП» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
(наказ № 75-з 1-QII від 11.11.2020 p.). в тому числі «Інструкція з охорони праці оператора 
заправних станцій». ___________________________________ _________________________________

Машиністи крана автомобільного: Чечель Д. М. пройшов навчання за професією «машиніст 
автомобільних кранів» ' в Дніпровській технічній школі ОСОУ (посвідчення № 041890 від 
20.01.1994 p.); Троценко Р. В пройшов навчання за професією: «машиніст крана автомобільного « в 
ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД». Машиніст автовишки та автогідропідіймача
Піменов О. М. пройшов навчання за професією «машиніст автовишки та автогідропідіймача 5 р.» в 
ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» (Посвідчення № 0562 від 02.09.2020 р.У____________



Працівники пройшли перевірку знань з питань охорони прані. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» у комісії підприємства
(представлені протоколи № 1-Е. 1. 2. З від 03.10.2019 p.)._______________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_______________
- журнал реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;___________
- журнал реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони 
праці;_______________ _______________________________________________________________
- журнал перевірки знань з електробезпеки; ______________________ _______________
- журнал видачі наряд-допусків. обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;_____________
- журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;_________________
- журнал обліку нафтопродуктів;________________
- журнал огляду запірної арматури, різьбових та фланцевих з’єднань технологічного 
обладнання;_________________________________________________________________________
- журнал огляду та ремонту будинків та споруд;________________________________________
- журнал обліку обладнання;__________________________________
- вахтовий журнал машиніста крана.___________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 

використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: модуль зберігання 
палива ПЗМ-Д-20-1-1-1. зав. №202/19. 2019 р.в.. у складі: резервуари сталеві РГН20-1-1. 
зав. № 206/19. 2019 р.в.; колонка паливороздавальна «ПРАЙМ» IKED PRIME D/380/50/025/1. 
зав. № 000727. 2019 р.в.; Спеціальний вантажний -  спеціальний автокран більше 20 т.. марки МАЗ. 
модель КС-55727-С-12 (новий. 2018 р.в.). Республіка Білорусь; Спеціальний вантажний- 
спеціальний автопідйомник марки ЗИЛ. модель 130. 1992 р.в.. Україна, з гідравлічним приводом 
ВС.-22-МС-00.00.000:00 ПС; Монтажний кран на гусеничному ходу РДК-250-2, 1986 р.в.. 
Демократична Республіка Німеччина; Підйомник гусеничний марки АІСНІ. моделі RZ150/ IRZ500, 
серії № 662211. 2001 р.в.

Резервуар для ПММ має паспорт. Технологічне обладнання передбачене у
вибухонебезпечному виконанні._____________________________________________________________

Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з 
урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на
устаткування._____________________________________________________________________________

На кодош<у,ішроішшпва TOB «І ППРОЛАЙІ І». Україна, надано декларацію про відповідність 
Технічним регламентам безпеки машин, електромагнітної сумісності, низьковольтового 
електричного обладнання затверджених постановою КМУ від. 30.01.2013 р. № 62. постановою КМУ 
від 16.12.2015 № 1077; постановою КМУ від 16.12.2015 № 1067; надано сертифікат відповідності. 
№ ZETC/29/2017 від 10.04.2017 p.. виданий ООВ Західний ETU на відповідність Технічному 
регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно
вибухонебезпечному середовищі, затвердженого постановою КМУ від 08.10.2008 р. № 898._______

На модуль зберігання палива. ТОВ «ПЕТРОЛАЙН». Україна, надано сертифікат відповідності 
№ ZETC/20/2017 від 26.05.2017 p.. виданий ООВ Західний ETIJ на відповідність ТУ У 28.1- 
35081104-003:20016 Модулі зберігання палива. Технічні умови. ГОСТ 17032-71; ДСТУ EN 60204-
1:2014. ДСТУ EN 2 9 2 - 2 - 2 0 1 . ______________________________ __________________ ___________

На Спеціальний вантажний — спеціальний автокран більше 20 т.. марки МАЗ, модель КС- 
55727-С-12 (новий. 2018 р.в.). Республіка Білорусь, надано: декларацію про відповідність машини 
вимогам Технічного регламенту безпеки машин, реєстраційний № UA.TR.017.00034-16 діє від 
09.09.2016 р. до 08.09.2019 p.. видану ДГІ «Орган з сертифікації» ОС «КРАНТЕСТ».; 
на Спеціальний вантажний-спеніальний автопідйомник марки ЗИЛ. модель 130, 1992 р.в., Україна, з 
гідравлічним приводом ВС-22-МС.00.00.000:00 ПС надано паспорт BC-22-MC.OO.OO.OOO.OO ПС 
Горловського експериментального заводу будівельних механізмів, проведено необхідні технічні 
огляди; на Монтажний кран па гусеничному ходу РДК-250-2. 1986 р.в.. Демократична Республіка



і їімеччина надано паспорт заводу -виробника, проведено необхідні технічні огляди; підйомник 
гусеничний марки АІСНІ. моделі 112150/ Ш.2500. ідент. № 662211. 2001 р.в.

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 

згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених наказом директора № 74-з від 
06.07.2020 р. Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту
(костюм брезентовий, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, знаки безпеки).___________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246. працівники Підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, роботах на висоті і роботах, пов’язаних з підійманням на висоту, 
а також з обслуговуванням підіймальних механізмів, машиністи кранів пройшли медогляд у комісії 
ЛПЗ КНГІ «ДЦ ПМСД № 4» Соборного району (надано медичні довідки № 481 від 17.07.2020 р„ 
№ 482 від 17.07.2020 р.. № 483 від 17.07.2020 за результатами попереднього, періодичного 
медичних оглядів працівників, видані ЛПЗ КНП «ДЦ ПМСД № 4» Соборного району ОР). За 
результатами медоглядів працівники допущені (придатні) до виконання робіт.

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-ХІІ від 
14.10.1992. із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, п р о ф есій н и х  
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; НПАОП 0.00- 
7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
НПАОГІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».____________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтерне^тездтЕовШ йх видань.____________________ _______ ______ _____________

нормативно-правЬвої таМягеріально-тсхнічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Ю.Т. Труш
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці £ 0  20^<Нр. № ______ .

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.

Г п п п а и о  и п п а и я і и и лГоловме управління Дерупраці 
у Дніпропетровській області

від сЩ' /?. ЇОК


