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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ЄДНІСТЬ»_____________________________ _________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52071, Дніпропетровська обл.. Дніпропетровський район, с. Дослідне_______________
код згідно з ЄДРПОУ 23645455_______________ _____________________________ _______

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Свістельник Олег Якимович, моб. тел 050-320-03-15_____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи —  підприємця; прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер пасп орта, 

ким і коли ви дани й , м ісц е п рож ивання, реєстр ац ій ни й  ном ер о б л ік о в о ї картки п л атни ка п о д а тк ів , ном ер  тел еф он у , 

тел еф а к су , а д р еса  ел ек т р о н н о ї п ош ти; м ісц е ви кон ан н я  р о б іт  п ід ви щ ен ої небезп еки  та /аб о  ек сп л у атац ії (з а с т о су в а н н я ) 

м аш ин, м е ха н із м ів , у с та т к о ва н н я  п ід ви щ ен о ї н ебезп еки ) ном ер  тел еф он у , те л еф а к су , а д р еса  е л е к т р о н н о ї пош ти;

_________________________ на об'єктах замовників по всій Україні___________________
м ісц е ви к он ан н я  р о б іт  п ід в и щ ен о ї н еб езп еки  та /аб о  ек сп л у а та ц ії (з а ст о су в а н н я ) 

м аш ин, м е ха н ізм ів , у с т а к о в а н н я  п ід ви щ ен о ї небезп еки )

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
____________________________ Договір не укладався____________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я . Свістельник Олег Якимович____________________________________
(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:
Зварювальні роботи_______________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії дата виготовлення, країна 

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

Кількість робочих місць - 5 осіб, у тому числі тих, на яких існує можливість 
виникнення травм -  2 особи.

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Згідно договорів п і д р я д у ______________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Свістельник Олег Якимович -  пройшов навчання в ТОВ 
«НКЦ«Моноліт» та перевірку знань проведену комісією Головного  
управління Д ерж праці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання перш ої допомоги потерпшим, електробезпеки,_________
п ож еж н о ї безпеки (протокол перевірки знань №8/92 від 21.08.2019); «Правил охорони



праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 
(протокол перевірки знань №8/95 від 21.08.2019); «Правші безпечної експлуатації 
електроустановок спож ивачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол перевірки знань №9/45 
від 11.09.2019); П ож еж н ої безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій (протокол перевірки знань №113 від 15.08.2019).

Заступник директора Мандзюк Роман Володимирович пройшов навчання в ТОВ 
«НКП«Моноліпг» та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Д ерж праиі у Дніпропетровській област і законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки, п ож еж н о ї безпеки 
(протокол перевірки знань №8/92 від 21.08.2019); «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол перевірки 
знань №8/95 від 21.08.2019); «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
спож ивачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол перевірки знань №9/45 від 11.09.2019); 
П ож еж н ої безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (протокол 
перевірки знань №113 від 15.08.2019).

Наказом по підприємству №36 від 10,09.2019 заступник директора Мандзюк Р.В. 
призначений відповідальною особою за дотримання вимог законодавст ва з питань 
охорони праці та промислової безпеки. Наказом по підприємству №38 від 10.09.2019 
заступник директора Мандзюк Р.В. призначений відповідальною особою  за безпечне 
виконання зварювальних робіт.

(прізвищ е, ім ’я та  по батькові осіб, які відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству Äs ЗО від 28.08.2019 створено службу охорони праці, 
функції якої виконує головний конструктор Заславець Андрій Анатолійович, який 
пройшов навчання в ТОВ «НКЦ«Моноліт» та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
п ож еж н о ї безпеки (протокол перевірки знань №8/92 від 21.08.2019); «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 
(протокол перевірки знань №8/95 від 21.08.2019); «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок спож ивачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол перевірки знань №9/45 
від 11.09.2019); П ож еж н ої безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій (протокол перевірки знань №113 від 15.08.2019).

На підприємстві зат вердж ені та введені в дію наказом по підприємству №11 
від 20.02.2019 «П олож ення про службу охорони праці», «Положення про систему 
управління охорони праці (СУОП)», «П олож ення про порядок розробки та 
зат вердження інструкцій з охорони праці та п ож еж н ої безпеки», «П олож ення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та 
п ож еж н о ї безпеки», «Положення про профілактичну роботу з охорони праці та 
п ож еж н о ї безпеки», «П олож ення про порядок застосування нарядів-допусків при 
виконання робіт підвищеної небезпеки», «Положення про нарядну систему», 
«Положення про бірочну систему».

Наказом по підприємству №29 від 26.08.2019 створена комісія з перевірки знань 
з питань з охорони праці. Комісія діє в наступному складі: голова комісії -  директор 
Свістельник О.Я., головний конструктор Заславець A.A., заступник директора 
Мандзюк Р.В.

Наказом по підприємству №12 від 25.02.2019 зат вердж ені та введено в дію 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт в кількості 11 інструкцій 
та програми навчання з питань охорони праці, в тому числі: «Інструкція з охорони 
праці. Загальні вимоги безпеки для працівників підприємства»; «Інструкція з охорони 
праці для електрогазозварників»; «Інструкція з охорони праці для електрозварників 
ручного зварювання».



Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до 
вимог «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці».

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних 
закладах та мають відповідні посвідчення. Електрогазозварник Ф едоров Віктор 
Евгенович здобув професію електрогазозварника та контролера зварювальних робіт у 
городському професійно-технічному училищі №17 в м. Дніпропетровськ (Диплом Д Г  
КС №002515 виданий 08.05.2008). Електрозварник ручного зварювання Серомаїиенко 
Олександр Володимирович здобув професію електрозварника ручного зварювання в 
Спеціалізованому ордена Леніна тресті «Дніпростальконструкція» (посвідчення №236 
від 15.12.1993).

Працівники які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання в 
ТОВ «НКЦ«Моноліт» та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Д ерж праці у Дніпропетровській області з питань охорони праці, що 
підтверджується протоколами №8/93 від 21.08.2019, а т акож  з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок спож ивачів» (протокол перевірки знань №8/49 від 
14.08.2019); «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол перевірки знань №8/96 від 21.08.2019); пож еж но- 
технічного мінімуму (протокол перевірки знань №111 від 13.08.2019)._________________

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

Зварювальне обладнання та електроінструмент пройшли випробування 
(протокол № 117 від 05.06.2019) та відповідають вимогам нормативних документів з 
охорони праці. Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація 
(паспорти та інструкції з експлуатації).____________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту (каски, щитки зварника, сигнальні жилет и, захисні окуляри, 
та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. Всі засоби індивідуального 
захисту використовуються за призначенням, утримуються у технічно справному 
стані згідно вимог документів з експлуатації виробників.____________________________

засобів індивідуального захисту.

На підприємстві є в наявності куток з Охорони праці забезпечений: наглядною  
агітацією, підручниками, посібниками, плакатами, оргтехнікою, розроблені 
навчально-методичні плані програми навчання перевірки знань та підготовки іспитів. 

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони
праці:

Закон України «Про охорону праці»;
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове полож ення 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 П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці; 
НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою:
НПАОП 0.00-4.26-96 П олож ення про порядок забезпечення працівників, 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту;
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове полож ення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці;
НПАОП 0.00-4.09-93 Типове полож ення про комісію з питань охорони праці 
підприємства:
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.



НПЛОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями;
НПЛОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок 
сп ож ивачів;
НПЛОП 0.00-1.15-07Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з

навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені т ест ові білети по
професіям 3 перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками.
Є необхідні &о70іїШптио-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогоыуи?! ■ /ГЧНВ'шеШїетУ Щік др у кован их видань.

ъ /  нормативі

цпідпис)
З О.Я. Свістельник

:пя 20 ПV
(ініціали та прізвище)

Декларація зар^&^^^айау журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці ^ /

2 0 К ^  р. N ^

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.".


