
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питану

охорони праці
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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженною відповідальністю «Виробниче об'єднання 
_____________________ «ОСКАР», 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро,____________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, м ісцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
____________________ бульвар Катеринославський, буд. 2; ЄДРПОУ -35495711;___________________
Виконуючий обов'язки директора -  Корсунський Сергій Володимирович, тел. (056)-770-12-34;

______________прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;_____________
______________________________________ maiI@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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 р. № 1788 страхування не проводиться так як 

______________ товариство не е об'єктом підвищеної небезпеки, договір не укладався___________

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

Я,__________________________Корсунський Сергій Володимирович__________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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, контейнерів, цистерн та інших смкостей із стисненим, зрідженим,___________
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (кисень, пропан-бутан, аргон, гелій).___________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,___________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
кількість робочих місць 158, з них 3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
кількість виробничих об'єктів (цехів) -  2, механо-енергослужба, адміністративна будівля,

_____ за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр-т Трубників, 56 (власність)_______
_______ на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів_________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Виконуючий обов'язки директора Корсунський Сергій Володимирович пройшов
навчання в КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
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дЙ », та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: 
законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 
«Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Витяг з протоколу № 419-А від 23 грудня 2019 року.________________________________________________

______Головний механік Кулик Денис Анатолійович, головний енергетик М айборода Ігор Григорович
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 підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Витяг з протоколу № 01-18 К від 16 лютого 2018 року.______________________________________________
_____ Начальник механо-енергослужби Білецький Юрій Борисович 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 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__________
№ 03-18 К від 16 лютого 2018 року._________________________________________________________________
______Начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Ш ульга Світлана Миколаївна
пройшла навчання в КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ_________
ОБЛАСНОЇ РАДИ», та перевірку знань в комісіїГоловного управління Держпраці у_________________
Дніпропетровській області: Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове

державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до
них нормативно-правових актів.____________________________________________________________________
Витяг з протоколу № 177 від 24 червня 2019 року.___________________________________________________
______Начальник механо-енергослужби Білецький Ю рій Борисович, начальник відділу охорони праці
та навколишнього середовища Ш ульга Світлана Миколаївна, провідний спеціаліст енергослужби
Рейнська Наталія Сергіївна, головний механік Кулик Денис Анатолійович, головний енергетик______
Майборода Ігор Григорович, майстер дільниці Кузін Володимир Анатолійович, енергетик Авраменко 
Ігор Анатолійович, майстер дільниці Бєляєв Сергій Вячеславович пройшли навчання в 
КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під_______
тиском». Витяг з протоколу № 307 від 22 жовтня 2018 року._________________________________________
______Начальник механо-енергослужби Білецький Юрій Борисович, начальник відділу охорони праці
та навколишнього середовища Ш ульга Світлана Миколаївна, головний енергетик Майборода Ігор 
Григорович, начальник виробництва Ш пак Олег Вікторович пройшли навчання в КП «НАВЧАЛЬНО 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу № 273 від 25 вересня 2018 року._________________
______Наказом № 17 від 13.01.2020 року призначено особи відповідальні за справний стан і безпечну
експлуатацію обладнання під тиском: головний енергетик Майборода І.Г., майстер дільниці__________
Бєляєв С.В._________________________________________________________________________________________

Наказом № 16 від 13.01.2020 року призначено особу відповідальну за безпечну експлуатацію 
обладнання газового господарства та систем газопостачання: головний енергетик Майборода І.Г. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом № 26-2 від 01.02.2019 року створена служба охорони праці в складі 2 осіб та 
затверджено Положення про службу охорони праці.

наявністю служби охорони праці,

_____ Наказом № 111 від 28.08.2018 року затверджене Положення про розробку інструкцій з_________
охорони праці в TOB «BO «ОСКАР», наказом № 132 від 01.10.2018 року затверджена Інструкція з
охорони праці № 48 «Під час експлуатації обладнання, що працює під тиском та його безпечному



г

Ууговуванні» та Інструкція з охорони праці № 47 «По організації та веденню робіт в_____________
йзонебезпечних місцях і при аваріях». Текст інструкцій є стислим, зрозумілим і не допускає різних 

тлумачень. Інструкції по формі та змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення
про розробку інструкцій з охорони праці»._________________________________________________________

______Наказом № 107 від 20.08.2018 року 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._______________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні робіт підвищеної
небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства праці та______
соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336 (зі змінами) «Про затвердження Випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Довідник____________
характеристик професій працівників»._____________________________________________________________
_____ Слюсарі-ремонтники (з комунікацій в зміні) закінчили професійне навчання та мають__________
відповідні посвідчення та свідотства. Слюсар-ремонтник Ступін Сергій Вікторович здобув__________
професійну підготовку в ЗАТ «Регіональний учбово-науковий центр» (протокол № 313 від__________
09.09.2003 року), слюсар-ремонтник Ципляков Вадим Петрович здобув професійну підготовку в
ЗАТ «Регіональний учбово-науковий центр» (протокол № 186 від 30.05.2006 року), слюсар-_________
ремонтник Бєляков Андрій Володимирович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО______
ТИТАН УКРАЇНА» (протокол №  117 від 22.05.2013 року).__________________________________________
______Слюсарі-ремонтники Ступін В.В., Ципляков В.П., Бєляков A.B. пройшли навчання в__________
ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та перевірку знань, в обсязі__________
виконуваних обов'язків, в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Витяг з протоколу № 35-17 Д від 19 травня 2017 року.______________________________________________
______Працівники підприємства, у встановлені терміни, пройшли навчання та перевірку знань з______
питань охорони праці своєю комісією (Протокол перевірки знань № 32/2 від 26.04.2019 року)_______
______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 безоплатної видачі спеціального взуття та інших_________
засобів індивідуального захисту працівників ТОВ «ВО «ОСКАР»;
- слюсарі-ремонтники (з комунікацій в зміні) забезпечені костюмом бавовняним, черевиками________
шкіряними та іншими засобами індивідуального захисту;___________________________________________
- засобам індивідуального захисту та пристосуванням проводяться огляди та необхідні______________
випробування із занесенням у відповідні журнали.__________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

_______Підприємство уклало договір поставки № 0504-1/18-4/150 від 05 квітня 2018 року з ТОВ_____
«НОРДГАЗ» на передачу газу зрідженого вуглеводневого.__________________________________________
_______Підприємство уклало договір з ТОВ «Укравтономгаз» № 04-4/09 від 02 січня 2020 року на
періодичне та сезонне технічне обслуговування системи автономного газопостачання зрідженим 
вуглеводневим газом пропан-бутаном пальників трубоволочильного цеху № 4 за адресою:
м. Нікополь, пр. Трубників, 56._____________________________________________________________________
_______Підприємство уклало договір поставки з ПП Срємєєв Г.Г. № 14-1/178 від 18 травня 2018 року
на опосвідчення та поставку балонів з киснем технічним.

_______Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому
числі необхідних для виконання зазначених в Декларації робіт, асам е: НПАОП 0.00-1.81-18_________
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» затвердженого
наказом Мінсоцполітики № 333 від 05.03.2018 року, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем



остачання України» затвердженого наказом Міненерговугілля України № 285 від 15.05.2015 
ку, НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» затвердженого 

наказом Держгірпромнагляду № 289 від 22.12.2008 року, НПАОП 27.2-1.01-09 «Правила охорони 
праці в трубному виробництві» затвердженого наказом Держгірпромнагляду № 171 від 15.10.2009 
року, НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах
чорної металургії» затвердженого наказом Держгірпромнагляду № 183 від 20.08.2008 року,________
НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці в газовому господарстві підприємств чорної_________
металургії» затвердженого наказом Держгірпромнагляду № 218 від 29.12.2009 року,_______________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
затвердженого наказом М іненерговугілля України № 966 від 19.12.2013 року, НПАОП 0.00-1.75-15
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» затвердженого наказом_______
Міненерговугілля України № 21 від 19.01.2015 року._______________________________________________

Розроблені програми навчання, екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони
праці за посадами та професіями. ________________________________________________________________
________На підприємстві створено кабінет охорони праці, який оснащений нормативно-правовими
актами з охорони праці, плакатами, стендами._____________________________________________________

бази навчально-методичного забезпечення)

С.В. Корсунський
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20гб££>. №

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.


