
Центр надання зативних послуг
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
м. Дніпра

охорони праці
U Dl тВідомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ" 
02160, м. Київ, проспект Соборності, будинок 15, кімната 202, СДРПОУ 38143880 
генеральний директор Москаленко Олександр Вікторович, (050) 479-98-99
оШсе@,ohholding.com.ua
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батьков 
керівника, номер телефону, телефаксу, 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;
на місцях виконання робіт згідно укладених договорів на території Дніпропетровської облает
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищено 
небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особам! 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Не вимагається згідно ст. 7 Закону України «Про страхування»
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Добровільний аулит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)
Я2____________Москаленко Олександр Вікторович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогау 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робії 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткованій
підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6. додатку 6 «Порядку.
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8. додатку 6 «Порядку...»);
- роботи верхолазні (п.14. додатку 6 «Порядку...»);
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п.16. додатку ( 

«Порядку...»);
- зварювальні роботи (п.19. додатку 6 «Порядку...»І.

Кількість працівників -  1999 чол., у тому числі тих, які виконують роботи підвищено'
небезпеки -139  чол.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (зі 
наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) бе: 
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів)цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідальний за управління охороною праці -  начальник відділу охорони праці Пефтібай 
Тетяна Сергіївна, відповідальний за безпечне виконання робіт -  директор департаменті 
технічної служби Панкратов Геннадій Васильович. Служба охорони праці праці створена 
наказом № 26 від 20.03.2018р., інструкції з охорони праці розроблені та затверджені 
положення про порядок проведекння навчання і перевірки знань розроблено і затверджене 
наказом № 132 від 07.11.2017р. З працівниками проводяться інструктажі з охорони прац 
відповідно до чинного законодавства. Експлуатаційна документація, засоби індивідуальногс 
захисту є в наявності, створена нормативно-правова та матеріально-технічна база
навчально-методичного забезпечення.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які 
безпеки; наявністю/рлужби охорони 
експлуатаційної Я^ументації, засобі|йЦЯйвідущ»,ііоіс
методичнор

(підпис)

2 0__ р.

дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислово 
про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 

сту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально

O.B. Москаленко
(ініціали та прізвище)



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному орган 
Держпраці А  * ^  ___________ 20/</Ь- N / /

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональни 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядк 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації- 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичним 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття т 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітк 
в паспорті.
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