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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТОЧ ПАТРІОТІВ»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Ярова, буд. 4, код ЄДРПОУ 42140299,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Радченко Ю рій Вікторович, тел./факс (096)844-86-31
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - 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;

_____________________________ на території Україна_____________________________________________
(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 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, Радченко Ю рій Вікторович,____________________________________________________________
(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 та
ких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:
____________роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; зварювальні роботи;____________

роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

__________замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)_____________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 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,

робочих місць -  9, в тому числі 6, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;__________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує: офісні приміщення (договір оренди б/н від 01.11.2018 р.), а також ______

виробничі приміщення (договір оренди № 2 від 15.04.2019р.) з фізичною особою Клименко Р.В. 

за адресою: м. Синельникове, Дніпропетровська обл., вул. Ярова, буд. 4
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті з використанням спеціальних засобів 

страхування з правом видачі наряд-допусків (наказом № 29-ОП від 21.10.2019 р.) призначений 

майстер Мудрац П.М.; відповідальним за безпечне проведення робіт в колодязях, колекторах,

камерах та замкнутому просторі (ємностях, топках) (наказом № 29/1-ОП від 21.10.2019 р.)



призначений майстер Мудрац П.М.; відповідальними за організацію і безпечне виконання

електрозварювальних робіт (наказом № 28-ОП від 17.10.19р.) призначені майстер Мудрац П.М. 

(за місцем виконання робіт) та майстер Мішин B.C. (на виробничий дільниці)._________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві наказом № 17-ОП від 01.10.2019 р. створена служба охорони праці, функції 

служби охорони праці директор Радченко Ю.В. поклав на себе;________________________________
наявністю служби охорони праці,

наказом № 20-ОП від 03.10.2019 р. на підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань

охорони праці, члени якої (директор Радченко Ю .В., майстер Мішин B.C. та майстер___________

Мудрац П.М.) пройшли відповідне навчання та перевірку знань._______________________________

Директор Радченко Ю .В., майстер Мішин B.C. та майстер Мудрац П.М. пройшли в__________

ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській

області (протокол № 92/1-19 від 17.10.2019 p.)._________________________________________________

Директор Радченко Ю .В., майстер Мішин B.C. та майстер Мудрац П.М. пройшли в 

ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів 

з охорони праці в обсязі загального курсу в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області

(протокол № 88-19 від 09.10.2019 p.). ___________________ ____ ______________________________

Директор Радченко Ю.В., майстер Мішин B.C. та майстер Мудрац П.М. пройшли в 

ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії ГУ Держпраці у 

Дніпропетровській області (протокол № 92-19 від 17.10.2019 p.).

Директор Радченко Ю.В., майстер Мішин B.C. та майстер Мудрац П.М. пройшли в 

ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 

інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в комісії ГУ Держпраці у 

Дніпропетровській області (протокол № 82-19 від 19.09.2019 р.) та НПАОП 0.00-1.76-15 

«Правила безпеки систем газопостачання» (протокол № 91-19 від 17.10.2019 p.).

Директор Радченко Ю.В., майстер Мішин B.C. та майстер Мудрац П.М. пройшли в 

ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 

охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії ГУ 

Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 90-19 від 17.10.2019 p.).

Директор Радченко Ю.В., майстер Мішин B.C. та майстер Мудрац П.М. пройшли в 

ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 

охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в комісії ГУ Держпраці у

Дніпропетровській області (протокол № 93-19 від 17.10.2019 p.).



Робітники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, мають відповідну

робітничу кваліфікацію. Електрогазозварювальник Мішин С.В. пройшов професійну підготовку 

в ПТУ № 2 м. Дніпропетровськ (диплом HP № 21640899 виданий 26.06.2003 р.) та атестацію

зварників (посвідчення №  КВ 0019/1376-1, № КВ 0019/1376-2 видані ДП «УВК « К П __________

«Дніпросантехмонтаж», дійсні до 18.10.2021 p.). Електрогазозварювальник Автушенко С.О. 

пройшов професійну підготовку в ПТУ № 38 м. Синельникове (диплом № HP № 12066271

виданий 30.06.2000 р.) та атестацію зварників (посвідчення № КВ 0019/1379 видане____________

ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж», дійсне до 18.10.2021 p.). Працівник Кушта А.Ю. має 

професійну кваліфікацію «монтажник котельного устаткування» (диплом № 805944 виданий 

29.06.1992 p. НЗ «Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів). 

Працівник Роменський Р.В. має професійну кваліфікацію «монтажник систем вентиляції» 

(посвідчення № 022504 видане 10.08.2010 р. ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий

комбінат «Моноліт»; слюсар-ремонтник Качараба Д.В. пройшов професійну підготовку в_______

ДПТНЗ «Дніпровський професійний залізничий ліцей (диплом К18 №  010268 виданий_________

13.02.2018 р.)._________________________________________________________________________________

Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань з 

питань охорони праці у комісії підприємства, а також відповідні інструктажі з охорони праці 

(вступний інструктаж, первинний та повторні інструктажі), про що робиться запис у 

відповідних журналах.________________________________________________________________________

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку 

знань нормативно-правових актів з охорони праці в комісії по перевірці знань створеній на 

підприємстві, а саме: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі робіт, що 

виконуються (протокол №  1/19 від 28.10.2019 p.); НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 

систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» та НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час

експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол № 2/19 від 29.10.2019 p.); ______

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та 

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 

(протокол № 3/19 від 30.10.2019 p.), а також НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів» протокол від 17.10.2019 р. занесений до 

«Журналу протоколів перевірки знань».________________________________________ ______________

Розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 23-ОП від 16.10.2019 р. інструкції з 

охорони праці, в т.ч. «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті» № 16, 

«Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з використанням драбин, риштувань та



підмостей» № 18, «Інструкція з охорони праці для електрозварника» № 14, «Інструкція з

охорони праці під час виконання робіт у колодязях, інших заглибленнях, де можливе___________

накопичення небезпечних газів» № 19. _____ _______________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Розроблені, затверджені та введені в дію наступні Положення: «Положення про службу

охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про_______

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про 

діяльність уповноважених найманими працівниками осіб» (наказ № 22-ОП від 16.10.2019 p.).

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання (керівництва з експлуатації 

паспорти), в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки: 

апарат зварювальний інверторний для дугового зварювання Etech ММА 250;

багатофункціональне джерело струму інверторного типу SSVA-270-P -  3 од., різак для_________

ручного кисневого різання Донмет 300, пальник зварювальний BINZEL MIG/MAG, дрилі,______

перфоратори, кутові шліфувальні машинки, шуруповерти, інший електро- та слюсарний

інструмент, сигналізатор-аналізатор газів багатокомпонентний типу ДОЗОР-С-М  та____________

аналізатор димових газів Testo 327. _____________________________________________________
експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.

Пояси запобіжні з лямками типу УП ІІЖ зі стропами з поліамідної стрічки -  3 од.______________

(дата введення в експлуатацію 18.11.2019 p.), драбини і риштування (дата огляду 10.12.2019 p.), 

щитки, каски захисні, протигази шлангові ПШ -  3 од. та сигнальні мотузки для виконання 

газонебезпечних робіт використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані 

та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також випробування відповідно 

до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності необхідна для роботи нормативно-правова документація та_______

навчально-методична література з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме:

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», НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і 

затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», 

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями», 

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»,

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 

інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
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Для виконання робіт підвищеної небезпеки в наявності: апарат зварювальний інверторний 
для дугового зварювання Etech ММА 250; багатофункціональне джерело струму інверторного 
типу SSVA-270-P -  3 од., різак для ручного кисневого різання Донмет 300, пальник зварюваль
ний BINZEL MIG/MAG, дрилі, перфоратори, кутові шліфувальні машинки, шуруповерта, інший
електро- та слюсарний інструмент. ________________________________________________________
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 охо
рони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та на
глядними, посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 

допомогою Інтернету та друкованих видань.
нормативно-щ5авової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Радченко Ю.В.
(ініціали та прізвище)

2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « ^  с (_____ 2019 р. № • ^  ________________________

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  забезпе
чення виконання вимог П орядку видачі дозволів  на виконання робіт підвищ еної небезпеки та  на експлуатацію  
(застосування) маш ин, механізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та  повідомили про це відповідному органу держ ав
ної податкової служби і маю ть відмітку в паспорті.


