
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріальної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи)
"НА УКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖГ 
(ТОВ "НВФ" ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖГ)
46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ Анатолія Живова, будинок
11, офіс 201
42480431
(код згідно з ЄДРПОУ)
Директор, Мушієк Юрій Вікторович, тел. +38 0972513904; оаІехпо@щпаі1.сот 
(ім’я, по батькові керівника,номер телефону, телефакс, адреса електронної пошти )

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 та дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився 

(дата проведення аудиту)
Я, Мушієк Юрій Вікторович, директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮНАУКОВО-ВИРОБНИЧАФІРМА "ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖГ' 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 

праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

• Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

• Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів 
господарювання.

• Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 
трубопроводах).

• Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії 
струму високої частоти.

• Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва 
суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують 
обладнання підвищеної небезпеки.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, устатковання підвищеної 
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,



______________7_____________________________________________________ .
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

Офісне приміщення розташоване за адресою: 46008, Тернопільська обл., місто 
Тернопіль, вул. А.ЖИВОВА, будинок 11, офіс 201.

_____Інші відомості: наказом по підприємству від 08.10.2018 р. № 4-ОП
призначений інженером по охороні праці Власюк Валентин Петрович , який 
пройшов навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці (протокол 
№75 від 15.06.2018). Наказом по підприємству від 08.10.2018 № 4-ОП створена 
служба охорони праці. Положення про Службу охорони праці, що затверджене 
наказом від 08.10.2018 № 4-ОП «Про затвердження положень з охорони праці». На 
підприємстві функціонує система управління охороною праці, Положення про
Систему управління охороною праці затверджене наказом від 08.10.2018 № 4-ОП

«Про затвердження положень з_охорони праці». Створені відповідні служби і
призначені посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань 
безпечного виконання робіт та охорони праці. Директор ТОВ ”НВФ"ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ" Мушієк Юрій Вікторович пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці в ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» (посвідчення № 1012 від
26102018 р.).
(прізвище, ім ’я, по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці,

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці в ТОВ "НВФ"ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ", що затверджене наказом від 
09.10.2018 року №5-ОП.

На підприємстві розроблені та введені в дію Положення з охорони праці 
(затверджено наказом №4-ОП від 08.10.2018), а також введені в дію посадові______

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
інструкції на керівників та фахівців, інструкції з охорони праці на професії та види 

робіт для робочих спеціальностей та інша нормативна документація з дотриманням 
вимог та з урахуванням специфіки підприємства. Перелік посадових інструкцій
персоналу затверджений наказом по підприємству від 08.10.2018 року № 3-ВЛ. 
Перелік інструкцій з охорони праці затверджений наказом по підприємству від 

-09.10.2018 №6-ОП.
У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00- 

4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці» на підприємстві проводяться інструктажі з питань охорони 
праці та ведуться відповідні журнали реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці.

Наказом від 10.10.2018 за №12-ОП створена комісія для проведення перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці, які у встановленому 
порядку пройшли навчання та перевірку знань. На підприємстві наявний Порядок 
ведення нарядної системи (порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на 
проведення робіт), затверджене наказом від 09.10.2018 року № 8-ОП, а також 
Положення про порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, затверджене наказом від 08.10.2018року № 8-ОП.



На підприємстві наявні:
нормативно -  технічні та експлуатаційні документи, перелік яких, затверджений 
08.10.2018; засоби вимірювальної техніки та випробувального обладнання, перелік 
яких затверджений 08.10.2018; відомості щодо об’єктів вимірювань, методик 
виконання вимірювань (МВВ), засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і стандартних 
зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (СЗ), що використовуються під 
час проведення вимірювань, перелік яких затверджений 08.10.2018; нормативних 
документів (НД), які встановлюють вимоги до продукції, що випробовується, та 
методів її випробувань, перелік яких затверджений 08.10.2018; номенклатура 
об’єктів, що випробовуються, яка затверджена 08.10.2018; особи, які виконують 
роботи підвищеної небезпеки, перелік яких затверджений 08,10.2018; підприємство 
оснащено усіма необхідними засобами випробувань (вимірювань), які відповідають 
вимогам НД, що дозволяє виконувати повні об’єми робіт, що заявлені в галузі її 
діяльності; засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та випробувальне обладнання (ВО),

дені випробувань (вимірювань), повірені згіднощо використовується при пр< 
графіку повірки, а також мають паспорти; персонал забезпечений засобами захисту
у тому числі діелектричними, які відповідають вимогам чинних нормативних актів. 
Засоби колективного та індивідуального захисту, технологічну оснастку 
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та 
проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників, що відповідає п.1.9 НПАОП 0.00-1.15-07, а також наявні відповідні 
журнали реєстрації.

Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та 
психофізіологічну експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм
_____В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт та
експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Підприємство 
забезпечено нормативно-правовою та матеріально технічною базою навчально- 
методичного забезпечення.

27.11.2018 р

Декларація зареєстрована у журналі оі: 
Рівненській області

Мушієк Ю. В. 
(ініціали та прізвище)

’єктів господарювання в Управлінні Держпраці у

20__р. № бржпраці у Рівненській області!
:
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