
Центр надання адаїінісгратнвних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ І  . _ • --ШШиїШ - - -

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженною відповідальністю «Виробниче об'єднання 
___________________ «ОСКАР»; 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро,___________________

(для юридичної особи; найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 
__________________  бульвар Катеринославський, буд.2; ЄДРПОУ -  35495711;___________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Директор -  Хаєцький Анатолій Володимирович, тел. (056)-770-12-34; mail@oscar-tube.com.ua

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;

______________ 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр-т Трубників, 56______________
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 Згідно додатку 1 до порядку та

(найменування страхової компанії, 
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування не проводиться так як 

_____________ товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки, договір не укладався_____________

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

Я,_______________________ Хаєцький Анатолій Володимирович_____ _____________________
(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: __^  ^  ^

_________________Н.6 (додаток 6) роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри_________________
(найменування виду рМ іт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
_________ 6 робочих місць, з них 4, на яких існує підвищений ризик випикнення травм,_________

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
механо-енергослужба, адміннстративно-господарчнй відділ, дільниця кранового господарства

__________на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів_________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:mail@oscar-tube.com.ua


Інші відомості Директор Хаєцький Анатолій Володимирович, головний механік Кулик Денис
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Анатолійович, головний енергетик Майборода Ігор Григорович, начальник АГВ Євич Ігор__________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Вікторович пройшли навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: 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 підвишеної небезпеки» та прийнятрГх відповідно до них нормативно-
правових актів. Витяг з протоколу № 01-18 К від 16 лютого 2018 року.____________________________

_____ Майстер кранового господарства Пилипенко Олександр Миколайович пройшов навчання в
ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області: Законів України «Про охорону праці», «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нешасного випадку на виробництві та______
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної______
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- правових актів. Витяг з протоколу________
№ 93-17 К від 22 вересня 2017 року.__________________________________________________________

_____ Начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга Світлана Миколаївна
пройшла навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: 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 відповідно до них нормативно- правових актів. Витяг з 
протоколу № 132-16 К від 19 серпня 2016 року.

_____ Головний механік Кулик Денис Анатолійович, головний енергетик Майборода Ігор Григорович
пройшли навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно_______________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу
№ 08-18 К від 23 квітня 2018 року.____________________________________________________________

Майстер кранового господарства Пилипенко Олександр Миколайович, начальник АГВ Євич
Ігор Вікторович пройшли навчання в КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу № 287 від 08 жовтня 2018 року. __________________

_____ Наказом № 129 від 21.09.2018 року призначено особи відповідальні за безпечне виконання
робіт на висоті: головний механік Кулик Д.А., головний енергетик Майборода І.Г., майстер_________
кранового господарства Пилипенко О.М., начальник АГВ Євич І.В,_______________________________

______Наказом № 96-1 від 26.10.2017 року створена служба охорони праці в складі з 2 осіб та _____
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

затверджено Положення про службу охорони праці.____________________________________________
Наказом №111 від 28.08.2018 року затверджене Положення про розробку інструкцій з_______

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
охорони праці в ТОВ «ВО «ОСКАР», наказом № 46-1 від 30.03.2018 року затверджена Інструкція з 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
охорони праці при виконанні робіт на висоті. Текст інструкції є стислим, зрозумілим і не допускає
різних тлумачень. Інструкція по формі та змісту відповідає вимогам НПАОП 0.00-4.15-98
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

_____Наказом № 107 від 20.08.2018 затверджено Положення про порядок проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «ВО «ОСКАР», затверджені робочі навчальні_____
програми навчання з питань охорони праці відповідальних осіб за виконання заявлених робіт, 
навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.___________________

_____Працівники підприємства, у встановлені терміни, пройшли навчання та перевірку знань з
питань охорони ппаїїі Шпотоколи перевірки знань № 4 від 20.04.2018 р, № 5 від 20.04.2018 p.,



<0 8 від 23.04.2018 p., № 10 від 24.04.2018 p., №19 від 26.04.2018 p., № 25 від 27.04.2018 p.,
№28 від 30.04.2018 p., № ЗО від 07.05.2018 p., № 31 від 07.05.2018 p., № 34 від 14.05.2018 р.)________

_____ На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт:_________
- працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно норм_____
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- наказом по підприємству від 17.08.2018 року № 105-1 затверджено Положення про забезпечення
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту____________
працівників ТОВ «ВО «ОСКАР» та Норми безплатної видачі спеціального взуття та інших

засобів індивідуального захисту працівників ТОВ «ВО «ОСКАР»;
- засобам індивідуального захисту та пристосуванням проводяться огляди та необхідні
випробування із занесенням у відповідні журнали;
- проведені випробування монтажних поясів №1, №2, №6, №7 (протокол випробування №189 від 
01.11.2018 року. Випробування провела електротехнічна лабораторія НРУВР (свідоцтво про 
атестацію ПЧ-07-0/948-2014 від 06.05.2014 року).

______ Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому
числі необхідних для виконання зазначених в Декларації робіт. Розроблені екзаменаційні білети з 
перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями.

А.В. Хаєцький
(ініціали та прізвище)

ДекЩййЩ'зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господадювання у ' 
органі Держпраціх ^  20^<Я)-№

суб'єктів господарювання у територіальному

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.


