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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТЕКС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50079, Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг, вулиця Черкасова, ЗІВ
місце знаходження,

Код ЄДРПОУ246143Ю,________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

директор: Сташевський Володимир Болеславович, (056) 409-84-77,______
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: sviteks 1 @ukr.net_______ _________________________________________
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 Дніпропетровської області, на об скгах замовника
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткованая підвищ еної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
________ не проводився__________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,________ Сташевський Володимир Болеславович____________________,
(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: - зберігання балонів із стисненим (кисень
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

газоподібний, ацетилен розчинений4), зрідженим (пропан-бутан) газом;
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

- зварювальні роботи . _______________________________ _____________
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

_________________________ робочих місць - 4,____________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

_____________________на яких існує підвищений ризик - 4________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

офісне та виробниче приміщення розташовані за адресою:________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

50079. Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг. вул.Черкасова. ЗІВ______
______________роботи виконуються на об’єктах замовника________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості директор підприємства - Сташевський В .Б ., пройшов перевірку знань
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, що створена на підставі наказу 
№68 від 21.03.2018р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу №2/69 від 03.02.2019р. ТОВ «Навчально -  курсовий центр «Моноліт») . 
На підприємстві створена постійно-діюча комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці (наказ директора підприємства №38 від 21.12.2018р.4). Голова комісії - головний 
інженер Неплопткін Валентин Миколайович пройшов перевірку знань: - законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки комісією, що створена на підставі наказу №10 - Н від 
01.12.2016р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №5 від 02.12.2016р. ТОВ «Криворізький центр професійної освіти»), - «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює тиском»(НПАОП 0.00-1.81-18) 
комісією, що створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №163/4.20-2019 від 
15.02.2019р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання»). - «Правила безпеки систем 
газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76 -15) комісією, що створена на підставі наказу №68 від 
21.03.2018р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №217/4.20-2019 від 01.03.2019р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання»),
- «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до 
обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки» комісією, що створена на 
підставі наказу №09 від 10.01.2018р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання» (витяг з 
протоколу №1282 від 16.11.2018р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання»), 
та члени комісії: - заступник директора з охорони праці Швець Віктор Валентинович 
пройшов перевірку знань: - законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, 
що створена на підставі наказу №102 від 27.06.2017р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №7-18 від 09.02.2018р. ДП «Криворізький 
експертно-технічний центр Держпраці»). - «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) комісією, що створена на підставі 
наказу №68 від 21.03.2018р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу №1272/4.20-2018 від 16.11.2018р. ПЗ «Центр професійної 
освіти та навчання»). - «Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76 -15) 
комісією, що створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №217/4.20-2019 від 
01.03.2019р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання»). - «Питань пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить 
виконання заходів пожежної безпеки» комісією, що створена на підставі наказу №09 від 
10.01.2018р. ПЗ « Центр професійної освіти та навчання» (витяг з протоколу 
№1282 від 16.11.2018р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання»).
- головний електромеханік Рунаєв Олег Юрійович пройшов перевірку знань:
- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, що створена на 
підставі наказу №102 від 27.06.2017р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №34 від 01.08.2017р. ДЗ 
«Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти»), - «Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) комісією, що 
створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №1272/4.20-2018 від 16.11.2018р. ПЗ 
«Центр професійної освіти та навчання»), - «Правила безпеки систем газопостачання» 
(НПАОП 0.00-1.76 -15) комісією, що створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№217/4.20-2019 від 01.03.2019р.ПЗ «Центр професійної освіти та навчання»), - «Питань
пожежної безпеки посадових осіб пі дприємств, установ та організацій, до обов’язків яких



належить виконання заходів пожежної безпеки» комісією, що створена на підставі наказу
№09 від 10.01.2018р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання» (витяг з протоколу 
№1282 від 16.11.2018р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання» ).

Відповідальним за безпечне виконання газозварювальних робіт в т.ч. облік, 
організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання комплектів газополум’яної 
апаратури та балонів із стиненим, зрідженим газами призначений наказом директора 
підприємства №4 від 11.01.2018р. - головний електромеханік Рунаєв Олег Юрійович, 
який пройшов перевірку знань: - «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює тиском» (НПАОП O.OO-l.Sl-lS') комісією, що створена на підставі наказу №68 
від 21.03.2018р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №1272/4.20-2018 від 16.11.2018р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання»).
- «Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76 -15) комісією, що створена 
на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №217/4.20-2019 від 01.03.2019р.ПЗ «Центр 
професійної освіти та навчання»). - «Питань пожежної безпеки посадових осіб 
пілприємств. установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання заходів 
пожежної безпеки» комісією, що створена на підставі наказу №09 від 10.01.2018р. ПЗ 
«Центр професійної освіти та навчання» (витяг з протоколу №1282 від 16.11.2018р.
ПЗ______________ «Центр______________професійної______________освіти______________та
навчання»).______________________________________________________________________
Наказом директора підприємства №2 від 21.01.2019р. створена служба з охорони праці. 
Функції керівника служби охорони праці покладені наказом на заступника директора з 
охорони пратті ПТвеття R.R.. який пройшов перевірку знань: - законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки комісією, що створена на підставі наказу №102 від 27.06.2017р. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №7-18 
від 09.02.2018р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці»), - «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює тиском» (НПАОП 0.00-1.81- 
18) комісією, що створена на підставі наказу №68 від 21.03.2018р. Головного управління 
Д ерж пратті у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №1272/4.20-2018 від 
16.11.2018р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання»), - «Правила безпеки систем 
газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76 -15) комісією, що створена на підставі наказу №68 від 
21.03.2018р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №217/4.20-2019 від 01.03.2019р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання»),
- «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до 
обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки» комісією, що створена на 
підставі наказу №09 від 10.01.2018р.. ПЗ « Центр професійної освіти та навчання» 
(витяг з протоколу № 1282 від 16.11.2018р. ПЗ «Центр професійної освіти та навчання»),

наявністю служби охорони праці,
На підприємстві розроблені та введені в дію наказом директора підприємства №45 

від 20.12.2017р. інструкції з охорони праці по професіям та на види робіт підвищеної 
небезпеки. в тому числі при виконанні декларованих робіт «Інструкція з 
охорони праці № 7 для електрогазозварувальника (електрозварника, 
газорізальника)».______

Робітники проходять навчання. перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згі дно з «Положенням про порядок проведення навчання і 
знань з питань охорони праці у ПП «СВІТЕКС». яке розроблено згідно з вимогами 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і знань
з______питань охорони праці» (із змінами) та введене в дію наказом директора
підприємства №3 від 21.01.2019р. Працівникам підприємства проводяться інструктажі з 
питань охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства за інструкціями 
охорони праці по професіям та за видами робіт підвищеної небезпеки, що 
підтверджуються відмітками в ж у р н а л а х . ________________________ _____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та.
що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції 
з експлуатації, протоколи випробування №№015812, 021860, 022822. 022766. 015813,



021861. 022823. 022767. 022173. 021862. 022824. 022768 від 22.01.2019р . на комплекти 
газополум’яної апаратури_____________________

експлуатаційної документації,
Працівники ПП «СВІТЕКС» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 

захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-3.10-08 «Норм безплатної ттлячі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інтттих засобів індивідуального захисту 
працівникам гірничодобувної промисловості».______

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт які декларуються. 
На підприємстві обладнано кабінет охорони праці який оснащений оргтехнікою, 
методичною і довідковою літературою, навчальними програмами необхідними для 
інструктажу, навчання та консультацій працівників та перевірки знань з питань охорони 
праці.____________________________ _______________________________________________

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

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.».


