
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
________________ «СУЧАСНА ВАГОННА КОМПАНІЯ»______________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

________ 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, площа Героїв майдану, буд. 1, к. 527
місцезнаходження,

_________________________________ код СДРПОУ 38677725____________________________
код згідно з ЄДРП ОУ,

____________________________ Директор Бережна Алла Григорівна___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

__________________________________ тел. +38 056 791 18 88____________________________
номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи  - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, м ісце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____ Дніпропетровська обл., Солонянський район, с. Надіївка, вул. Польова, буд. 9а
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

відповідно до додатку 1 «Порядок та правила проведення обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може 
привести до аварій екологічного і санітарно- епідеміологічного характеру» (Постанова 
КМУ від 16.11.2002 р. № 1788) TOB «СВК» не є об’єктом підвищеної небезпеки. У зв’язку 
з вищенаведеним TOB «СВК» страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами не проводить__________________________________________________________________

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

Інформація про шроведення добровільного аудиту з охорони праці 23.11.2020 року 
(звіт № 32349901-02.4 (А)-10-0263.20 за результатами проведення аудиту стану охорони 
праці проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)_______

(дата проведення аудиту)

Я, Бережна Алла Григорівна_______________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної особи - підприємця)

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

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки,

Вантажопідіймальні крани, а саме:______



- кран мостовий електричний однобалковий опорний, зав. № 23-6 (облік. № 104-2-36), 1989 
р.в.. СРСР.___________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання

підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 45, на яких існує ризик виникнення травм: 2______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «СВК» має власні виробничі споруди відповідно до витягу № 179705470 від 04.09.2019 р. 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, що 
знаходиться за адресом: Дніпропетровська обл.. Солонянський район, с. Надіївка. 
вул. Польова, буд. 9а._______________________________________________ _____ _____ _________

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Керівники та фахівці ТОВ «СВК» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Директор ТОВ «СВК» Бережна А.Г. пройшла навчання у 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 з профілактики 
та ліквідації наслідків аварій» та перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
головного управління Держпраці у Запорізькій області від 20.10.2015 р. № 61 (витяг з
протоколу № 1/11-19 ОП-ГА від 26.11.2019 p.).____________________________________________

На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників підприємства (наказ № 51 від 06.10.2020 р.) у складі:
_____ голова комісії -  директор ТОВ «СВК» Бережна А.Г.;
______члени комісії: -  заступник директора ТОВ «СВК» Шаповалов Д.С.:

-  начальник відділу експлуатації Щербаков С.Г.
Директор ТОВ «СВК» Бережна А.Г.. як голова комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці на підприємстві, пройшла навчання у 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 з профілактики 
та ліквідації наслідків аварій» та перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
головного управління Держпраці у Запорізькій області від 20.10.2015 р. № 61 (витяг з
протоколу № 1/11-19 ОП-ГА від 26.11.2019 p.)._____________________________________________

Заступник директора ТОВ «СВК» Шаповалов Д.С.. начальник відділу експлуатації 
Щербаков С.Г.. як члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, 
пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» вимог Законів України «Про охорону праці»; «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих до них нормативно-правових актів і перевірку знань 
комісією, створеною.на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 06.09.2019 р. № 186 (виписки з протоколів № 024 від 03.03.2020 p.. № 088 від
21.07.2020 p.).___________________________________________________________________________

На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників підприємства по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідійматьних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(наказ № 51 від 06.10.2020 р.) у складі:
_____ голова комісії -  заст.директора ТОВ «СВК» Шаповалов Д.С.:



_____ члени комісії: - начальник відділу експлуатації Щербаков С.Г.;
-  начальник відділу ремонту вагонів та перевезень Гадких Д.Є.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
заступник директора ТОВ «СВК» Шаповалов Д.Є., начальник відділу експлуатації Щербаков 
С.Г.. начальник відділу ремонту вагонів та перевезень Гладких Д.С., як члени комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, пройшли навчання у ТОВ «УК 
«Дніпробуд» і ТОВ «УКК ГІРОФІ ЛАЙН» вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 30 від 12.02.2020 p.. посвідчення № 9418 
від 10.03.2018 р.У________________________________________________________________________

Наказом № 52 від 06.10.2020 р. призначені відповідальні за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства - начальник відділу ремонту вагонів та 
перевезень Гладких Д.С. (IV гр. до 1000В). у разі його відсутності -  начальник відділу 
експлуатації Щербаков С.Г. (IV гр. до 1000В). які пройшли навчання в ТОВ «УК Спектр» та 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ 
А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісіями, створеними на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 083 
від 20.07.2020 р. і № 200 від 28.10.2019 р.У_______________________________________

Наказом № 45 від 30.09.2020 р. призначені відповідальні:

- за утримання обладнання в справному стані і за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами начальник відділу ремонту вагонів та перевезень Гладких 
Д.Є.. у разі його відсутності - начальник відділу експлуатації Щербакова С.Г.. які пройшли 
навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» і ТОВ «УК «Дніпробуд» по НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 30 від 12.02.2020 p.. 
посвідчення № 9418 від 10.03.2018 p.);____________________________________________________

- з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання заступник 
директора ТОВ «СВК» Шаповалов Д.С.. який пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» 
по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 30 від
12.02.2020 р.У___________________________________________________________________________

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

Наказом по підприємству № 47 від 15.09.2020 р. служба з охорони праці реорганізована 
у тгтпіп охорони праці. Відповідальною особою за охорону праці є директор ТОВ «СВК»
Бережна А.Г.____________________________________________________________________________

наявністю служ би охорони праці,

У ТОВ «СВК» розроблені, затверджені і введені в дію », «Положення про систему 
управління охороною праці». «Положення про службу охорони праці (наказ № 48/1 від
16.09.2020 p.). «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» (наказ 51/1 від 06.10.2020 p.)._____________________________________________

У ТОВ «СВК» 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 у 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 відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
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.____________________________________

У ТОВ «СВК» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ 
№ 62 від 13.10.2020 р.). в т.ч. № ИПБ-1 про заходи пожежної безпеки на під'їзній колії ТОВ 
«СВК» (загальнооб'єктова); № ИПБ-2 про заходи пожежної безпеки у адміністративній будівлі 
літера Б. 1 поверх: № ИПБ-3 про заходи пожежної безпеки у пристрої до цеху літера ВЗ. 
побутові приміщення; № ИПБ-4 про заходи пожежної безпеки у адміністративній будівлі 
літера Б. 2 поверх: № 23-РВ при виконанні робіт на висоті: № 11-CJI для слюсаря; № 18-Ст для 
стропальників; № 20-МКК для машиніста козлового крану, керуємого з підлоги._____________

Робітники підприємства здобули професійну підготовку за фахом:
Засуха С.Ф. -  закінчив ДП «ДНКК «Моноліт» і здобув професію машиніст крана 

(кранівник) (посвідчення № 111544 від 30.10.2019 р.);

Засуха С.Ф. -  закінчив ДП «ДНКК «Моноліт» і здобув професію стропальник 3-го 
розряду (посвідчення № 111770 від 07.11.2019 р.);

Петровський A.C. -  пройшов навчання у центрі підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів для гірничо-металургійної промисловості за професією слюсар з ремонту 
рухомого складу та рішенням кваліфікаційної комісії йому присвоєно кваліфікацію слюсар з 
ремонту рухомого складу 4-го розряду (посвідчення № 260 від 11.11.2018 р.).

Працівники ТОВ «СВК» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони 
праці, з електробезпеки та пожежної безпеки:

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», інструкцій з 
охорони праці, виробничих інструкцій в межах виконуваних робіт - Засуха С.Ф.. 
Петровський A.C. (протокол № 2 від 07.10.2020 р. виданий комісією ТОВ «СВК»).___________

На підприємстві ведуться відповідні журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питайь охорони праці: журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового
інструктажів._____ _______________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Наказом № 43 від 18.08.2020 р. затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки, які

виконуються на підприємстві.____________________________________________________________
У ТОВ «СВК» ведуться необхідні журнали в т.ч. журнал обліку робіт по нарядах і 

розпорядженнях; журнал обліку обладнання; вахтовий журнал машиніста 
вантажопідіймального крана, машини, підйомника; журнал обліку та зберігання засобів
захисту, журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями тощо._______

На устатковання підвищеної небезпеки в наявності експлуатаційна документація
(паспорти, керівництва з експлуатації).____________________________________________________

Технічне обслуговування крану мостовому електричному однобалковому опорному, зав.
№ 23-6 здійснює ТОВ «ПСБК» (дозвіл № 1100.18.12; термін дії до 12.10.2022 р.)._____________

Електротехнічною лабораторією ТОВ «РЕСУРС-ДІАГНОСТИКА» (свідоцтво № ПЧ 06- 
2/187-2018. термін дії до 02.07.2021 р.) видані: протокол № 31573209-09-01-397.03.20Е від



03.11.2020 р. вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях 
магістралей і устаткування крану зав. № 23-6, протокол № 31573209-09-01-397.04.20Е від
03.11.2020 р. перевірки ізоляції крану зав. № 23-6. ___________ _______________

Відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» експертами технічними ТОВ «РЕСУРС-ДІАГНОСТИКА» (дозвіл № 
243.13.30 від 01.03.2013 р.; термін дії подовжено до 01.03.2023 р.) 03.11.2020 р. проведене 
експертне обстеження крану мостовому електричному однобалковому опорному, зав. № 23-6. 
За результатами експертного обстеження виконаного ТОВ «РЕСУРС-ДІАГНОСТИКА»
виданий позитивний висновок експертизи № 31573209-09-01-397.20Д від 03.11.2020 р._______

Відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» експертами технічними випробувальної лабораторії ТОВ 
«ПРОМТЕСТ» (дозвіл № 442.17.30. термін дії до 22.12.2022р.) 04.11.2020 р. проведений
позачерговий технічний огляд.______ _________ _________________________ _ _ _______

Кран мостовий електричний однобалковий опорний, зав. № 23-6 визнаний такими, що 
витримав випробування, по своєму технічному стану відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» та забезпечує безпечну експлуатацію за паспортними
характеристиками. ______ ________ __ ____________________ ___ ____________ _ ________

Кран мостовий електричний однобалковий опорний, зав. № 23-6 має обліковий № 104-
2-36 і за цим номером обліковується у Журналі обліку обладнання.________________________

експлуатаційної документації,
Наказом № 9/1 від 03.06.2019 р. на підприємстві створена комісія з приймання і 

перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________

Працівники ТОВ «СВК» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
(спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, захисними окулярами, лицьовими щитками,
рукавицями брезентовими, рукавицями бавовняними тощо)._______________________________

засобів індивідуального захисту,
Наказом директора затверджений перелік нормативно-правових документів з охорони 

праці, що діють у ТОВ «СВК», які поширюються на роботи підвищеної небезпеки, які 
декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 
1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений 
Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної небезпеки», 
затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; 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 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00- 
6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві»; 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»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з



інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні
робіт на висоті», 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- 
1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування
електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».____________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою.
учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо._____________________________________

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

А.Г. Бережна 
( ін іц іа л и  та п р із в и щ е )

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці &  20^ ^  р. № ______ .

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.

А  З Г РУ 2020

і -  І С>\


