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Відомості ПРО роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "ОКТА"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Шевченка.будинок 9. кв. 61.
місце знаходження.

СДРПОУ 23073177.
код згідно з ЄДРПОУ.

Проскуровський Юрій ІГОРОВИЧ.+380562362172. oktadnepr@gmail.com________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефакс)’, 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;
згідно договорів підряду на території України

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 - не проводився
(дата проведення аудиту)

________________________Я. Проскуровський Юрій Ігорович___________________ ,
(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 підвишеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад І.З метра:

(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
Кількість робочих місць: 8. із них 2. на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

будівель
одна адміністративно-господарська будівля.

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
і також приміщення, які надаються Замовниками, згідно з договорами підряду

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Проскуровський Юрій Ігорович, директор-відповідальний за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, 
пройшов навчання з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(НПАОП 0.00-1.15-07) (протокол № 216 від 01.07.19) у Комунальному підприємстві
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«Навчально-курсовий__________ комбінат» Дніпропетровської обласної ради» та
загального курсу «Охорона праці» у Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради» (протокол № 198 від 24.06.18). з к у р с у  

ПБЕЕС, ПТЕЕС. ПУЕ. ПЕЕЗ. ПЗВСЕ. ПОЕМ (протокол від 20.06.19 № 195) перевірки 
знань комісією Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

№08-0т від 26.08.2011р.Згідно наказу 05 ОП від 21.01.2019р затверджено новий склад 
комісії, члени якої (Директор- Проскуровский Ю.И пройшов навчання з курсу 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (ЬШАОП 0.00-1.15-07) 
(протокол № 216 від 01.07.19) у Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради» та загального курсу «Охорона праці» у 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради» (протокол № 198 від 24.06.18). з к у р с у  ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПУЕ. ПЕЕЗ. 
ПЗВСЕ. ПОЕМ (протокол від 20.06.19 № 195) перевірки знань комісією Головного 
управління Держпраці Украіни у Дніпропетровській області, інженер - Бойко О. А 
пройшов навчання з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(НПЛОП 0.00-1.15-07) (протокол № 216 від 01.07.19) у Комунальному підприємстві 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради» та загального курсу 
«Охорона праці» у Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради» (протокол № 198 від 24.06.18). з курсу ПБЕЕС. 
ПТЕЕС. ПУЕ. ПЕЕЗ. ПЗВСЕ. ПОЕМ (протокол від 20.06.19 № 195) перевірки знань 
комісією Головного управління Держпраці Украіни у Дніпропетровській області, 
інженер (спеціаліст з охорони праці)- П р о с к у р о в с к и й  А. Ю. пройшов навчання з к у р с у  

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) 
( п р о т о к о л  № 216 від 01.07.19) у Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради» та загального курсу «Охорона праці» у 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради» (протокол № 198 від 24.06.18). з курсу ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПУЕ. ПЕЕЗ. 
ПЗВСЕ. ПОЕМ (протокол від 20.06.19 № 195) перевірки знань комісією Головного 
управління Держпраці Украіни у Дніпропетровській області.
На підприємстві створено службу охорони праці наказ 01/ОТ від 01.08.2011. наказ про 
перегляд (№1-ОП від 02.01.2019р.)

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки призначено інженера (спеціаліста з охорони праці) 
Проскуровського А. Ю. (наказ №1-ОП від 02.01.2019р.)
Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено інженера Бойко 
Олега Аркадійовича наказ №02-ОП від 02.01.19) в тому числі облік, організацію 
своєчасного огляду, випробувань та зберігання запобіжних поясів та пристосувань, 
ведення Журналу обліку та зберігання засобів захисту з правом видачі наряд-допуск.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Протоколи та посвідчення шо підтверджують навченість з відповідних спеціальностей 
робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки: Крайняк Вадим Васильович -  
монтажник пройшов спеціальне навчання, відповідні інструктажі, та перевірку знань з 
курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15- 
07) ДП «Запорізький навчально -  курсовий комбінат» (протокол № 451 від 06.06.19) та 
загального курсу «Охорона праці» комісією підприємства (протокол 27/06/19-ОК від 
27.06.19): Воскобойник Олег Вікторович -  монтажник пройшов спеціальне навчання.
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відповідні інструктажі, та перевірку знань з курсу «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) ДП «Запорізький, навчально -  
курсовий комбінат» (протокол № 451 від 06.06.19) та загального к у р с у  «Охорона праці» 
комісією підприємства (протокол 27/06/19-ОК від 27.06.19).
Документація: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал 
ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал 
протоколів перевірки знань, журнал обліку засобів індивідуального захисту. Закон 
України « П р о  о х о р о н у  праці», наказ по підприємству 04-ОП від 18.01.2019р. про 
перегляд, затвердження та введення в дію: положення про службу ОП. положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції з 
охорони праці, в тому числі інструкції «Інструкція з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті».
Засоби індивідуального захисту: захисні каски, респіратори, захисні рукавиці, захисні 
ОКУЛЯРИ, запобіжні пояси ПП2-Ж (інв.№ 044-299. інв.№ 044-300 акт випробувань №1 
від 01.02.2019). використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному 
стані та їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 
проводяться відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників. Ведеться журнал обліку та огляду
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві в наявності: Закон України 
«Про охорону праці», положення про службу ОП. положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції з охорони праці, 
інструкції до НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», типове положення про перевірку знань, положення про видачу спецодягу, 
положення про розслідування нещасних випадків на підприємстві.
На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною 
агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне
забезпечення п о я ^ ^ ^
нормативно-пр^ ......

1 допомогою Інтернету та періодичних видань.
ної бази навчально-методичного забезпечення)

\Н(Л t i l l(ісйш > г*
« л

О /  / / /
(ініціали та прізвище)

Деклараш^:^ р €?таутоана у журналі обліку суб єктш господарювання у 
територіальному органі Держнраці 20 р.

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.”.


