
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Санворд -  Україна»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

49019, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ударників, 30. ЄДРПОУ 42863565,___________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

_______________ директор Дрюк Валерій Валерійович т. 0503276666________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

______________________________ sunwardua@ukr.net______________________________________
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;

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ударників, 54_____________________
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

________________ не укладався_____________________________________________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 11 вересня 2020 р
(дата проведення аудиту)

(звіт за результатами аудиту стану охорони праці та безпеки промислового виробництва_______
здійсненого ДП «Придніпровський ЕТЦ» №23369086-12.1-04-3А-0592.20_____________________

Я,____________________________ Дрюк Валерій Валерійович_____________________________
(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:________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Вантажопідіймальні крани:
Кран мостовий електричний гаковий 1962 р.в., зав. №113, СРСР; кран мостовий електричний гаковий 
10т25-22,5, 1972 р.в., зав.№37851, СРСР; кран мостовий електричний загального призначенння, 1988 
р.в., зав. № 531471, СРСР; сварочний інвертор Tesla Weld MIG 323 Україна 2020 р.в., апарат
плазмової різки Tesla Weld CUT 100N Україна 2020 р. в._____________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

mailto:sunwardua@ukr.net


які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу).
Загальна кілкість робочих місць ТОВ «Санворд -  Україна» - 10 місць, в т.ч. тих, на яких існує______

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

На цьому об’єкті знаходиться одне промислово-адміністративне приміщення, одна дільниця______
виробництва, одна допоможна дільниця, два складських приміщення за адресою: м. Дніпро,______
вул. Ударників, 54___________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Директор -  Дрюк Валерій Валерійович, начальник дільниці Г оголадзе Димитро 

Сагентович, начальник виробництва Неклеса Олег Вікторович пройшли навчання в ДІІ 
«Придніпровський Експертно-Технічний Центр Держпраці»;

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу №182/48/2019;

Директор -  Дрюк Валерій Валерійович, начальник дільниці Г оголадзе Димитро Сагентович, 
начальник виробництва Неклеса Олег Вікторович, енергетик Лахно Валерій Вікторович пройшли
навчання:_______________________________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристоїв і відповідного обладнання» (витяг з протоколу №55-19 від 21.06.2019 р);______

ПБЕЕС, ПТЕЕС, Ш1БУ (ІУгрупа з електробезпеки до 1000 В), (витяг з протоколу №52-19 від
20.06.2019 р.);__________________________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском» (витяг з протоколу №50-19 від 14.06.2019 р.);____________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з
протоколу №57-19 від 21.06.2019 р.)_____________________________________________________________

Наказом №21 від 20.08.2019 р. у ТОВ «Санворд -  Україна» призначено відповідальну особу за
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства -  енергетика Лахно Валерія___________
Вікторовича. ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППЬУ (ІУгрупа з електробезпеки до 1000 В), (витяг з протоколу №52
19 від 20.06.2019р., пройшов навчання в ТОВ «Санворд -  Україна»: законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної
безпеки (протокол №1 від 19.08.2019р.)________________________________________________________

Наказом №24 від 22.08.2019 р. у ТОВ «Санворд -  Україна» призначено:___________________
- особу, яка здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацію підіймальних 

кранів та приладів, змінних вантажопідіймальних пристроїв, кранових шляхів та тари начальника 
виробництва Неклесу О. В.(витяг з протоколу №55-19 від 21.06.2019 р);___________________________

- відповідальну особу за утримання в належному стані вантажопідіймальних кранів та 
приладів, змінних вантажозахоплюваних пристроїв, тари, кранових шляхів, по цеху енергетика Лахно 
В. В. (витяг з протоколу №55-19 від 21.06.2019 р);________________________________________________

- відповідальну особу за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами та 
приладами, змінними вантажозахоплювальними пристроями, тарою по цеху енергетика Лахно В. В.
(витяг з протоколу №55-19 від 21.06.2019 р);____________________________________________________

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

Наказом №18 від 19.08.2019 р. у ТОВ «САНВОРД -  Україна» створено службу охорони праці
(СОП). Функції СОП покладено на начальника дільниці Гоголадзе Димитра Сагентовича.__________

У ТОВ «Санворд -  Україна» розроблені, затверджені і введені в дію:________________________
- «Положення про службу охорони праці» (наказ «№20 від 20.08.2019 р.);______________
- «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці» (наказ «№20 від 20.08.2019 р.);__________________________________________________________
- «Програму спеціального навчання з питань охорони праці для робітників підприємства, 

які виконують роботи підвищеної небезпеки» (наказ «№20 від 20.08.2019 р.);_______________________
наявністю служби охорони праці,



Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №20 від 20.08.2019 р.):
Інструкція з охорони праці для налагоджувальника автоматичних ліній і агрегатних

верстатів №1;
- Інструкція з охорони праці для стропальника №2;
- Інструкція з охорони праці для слюсаря-складальника №3;
- Інструкція з охорони праці для машиніста мостового крану №4;
- Інструкція з охорони праці для електрозварника №5;
- Інструкція з охорони праці для різальника металу на ножицях і пресах №6;
- Інструкція з охорони праці при роботі на пресах холодного штампування №7;
- Інструкція з охорони праці на заточувальних верстатах №8;
- Інструкція з охорони праці для при експлуатації ручного електро- та пневмоінструменту
№9;
 - Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті №10.________________________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:____________________________
- «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;_____________________
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;_____________
- «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємстві»;_________________
- «Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці»;
- «Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань»;_____________
- «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві»;_____________________
- «Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,______

перетворювачів частоти та переносних світильників»;__________________________________
- «Журнал видачі наряда-допуска на виробництво робіт підвищеної небезпеки»;___________
- «Журнал обліку вантажопідіймальних кранів».________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Наказом №19 від 19.08.2019 р. на підприємтсві затверджено склад комісії з питань охорони 
праці працівників у складі: голова комісії -  Директор Дрюк Валерій Валерійович, члени 
комісії -  начальник дільниці Г оголадзе Димитро Сагентович, начальник виробництва 
Неклеса Рлег Вікторович.
Працівники підприємства, які експлуатують машини, механізми та устаткування підвищеної 
безпеки:

Новицька В. П. здобула кваліфікацію «Машиніст крану» на курсах ДЗМК ім.__________
Бабушкіна (посвідчення №334 від 28.05.1975 р.).________________________________________

Скрипник В. І. здобула кваліфікацію «Машиніст крану» на курсах ПТУ №13 м._______
Житомир (посвідчення №б/н від 13.07.1982 р.).____________________________________________

Полюцький В. Р. здобув кваліфікацію «Зварника №5» на курсах ДЗМК ім.____________
Бабушкіна (посвідчення №48 від 02.01.1986 р.).____________________________________________

Працівники ТОВ «Санворд -  Україна» пройли навчання та перевірку знань НПАРП 0.00-1.80
18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», в комісії підприємства (протоколи №1 від 19.09.2019 р., 
№4 від 04.10.2019 р., №6 від 19.08.2020 р., №7 від 20.08.2020 р., №10 від 09.09.2020 р.).
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд в КНЗ_________
«Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги»._______________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інша______
експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні
схеми їх розміщення по виробничім дільницям).__________________________________________
Вантажопідіймальним кранам проведено експертні обстеження та позачергові технічні______
огляди фахівцями ТОВ «СУНП «ТТН ДІЕКС» (дозвіл Держгірпромнагляду №0467.14.30_____
від______30.04.2014 р., продовжено до 29.04.2024 р.), 1ШТО 24.04.2020 р., EO 22.04.2020 р., EO
ППТО 22.04.2020 р.___________________________________________________________________

експлуатаційної документація,



П рац івни ки  підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, захисні
окуляри та ін.4) 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. _________________________________________________________

(засоби індивідуального захисту)

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», 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»: основні положення НПАОП
0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажу-вальних робіт та ін.______________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхі дні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань. ________________________________________________

(нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / /  2 0 ^ ^ .  № ^ /  У  <’

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.



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

Вхід V-' їзчи
ЗОІОЧІ-


