
І Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

І гогоґз  - о з з  п
і вх. Xs ______ . . і . . --------------— ■ —! . . _ _ Г Т 9  г р у д н я —  2° - р  ;

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КГРП»___________ 50057, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

вул. Коломойцівська, буд. 5, код СДРПОУ 30949303______________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

_______ Директор — Шевченко Андрій Валентинович____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел.: +38097-927-51-87, e-mail: kgrp2019@ukr.net______________

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;

Роботи виконуються 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

_______________________________ договір 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, Шевченко Андрій Валентинович______________________________ _
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи -  підриємця)

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 ____________________________________________________________________

найменування виду робіт
Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі: 
Установка бурова самохідна типуУКБ-4 СА4 серійний номер № 267 , 2012 р.в ,

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:kgrp2019@ukr.net


країна виробник Україна, 2012р.; бурова установка моделі ЗІФ 1200 серійний номер 
№ 32, 1986 р.в., країна виробник СРСР. ____________________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), ________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 8 , В ТОМУ числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 4.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Офісне приміщення та виробнича база орендовані ( договір суборенди № 15 від 
21.06.2019р. з ТОВ «ЕЛКО-БУД» Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. 
Коломойцівська, буд.5, а також виробничі об'єкти, згідно з договорами підряду.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор -  Шевченко Андрій Валентинович, головний інженер 
Черман Михайло Гаврилович, головний механік Тищенко Олександр 
Володимирович, інженер з бурових робіт Давидов Євгеній Васильович пройшли 
навчання в ПЗ “Центр професійної освіти і навчання” перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ( витяг з протоколу № 617/4.20-2019 
від 21.06.2019р.);

ПБЕЕС, ПТЕЕС, 111ШУ ( III група з електробезпеки - у всіх) (витяги з протоколів 
№ 646/4.20-2019 від 27.06.2019р. № 692/4.20-2019 від 12.07.2019р.);

НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом ( витяги з протоколів № 613/4.20-2019 від 
20.06.2019р., № 1044/4.20-2019 від 14.11.2019р.);

НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
( витяг з протоколу № 642/4.20-2019 від 27.06.2019р.);

НПАОП 74.2-1.02-90 Правил з безпеки при геологорозвідувальних роботах 
(навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області) витяг з протоколу № 01/11- 
19 РП від 12.11.2019р.).

Наказом від 15.07.2019р. № 12-ОП головного механіка Тищенко Олександра 
Володимировича та інженера з бурових робіт Давидова Євгенія Васильовича 
призначено відповідальними особами за безпечну експлуатацію бурових установок, 
організацію своєчасного огляду та справний технічний стан.

Черман Михайло Гаврилович головний інженер наказом по підприємству від 
15.07.2019р. № Об-ОП призначений відповідальним за електрогосподарство



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

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно- 
гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, 
спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 
на виробництві та відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та
згідно з «Положенням про службу охорони праці» наказом № 1- ОП_по
підприємству від 15.07.2019 року створена служба з охорони праці. Функції служби 
охорони праці покладені на головного механіка Тишенко Олександра 
Володимировича, На підприємстві наказом від 15.07.2019р. № Р4-ОП створена 
комісія для перевірки знань з питань охорони праці у посадових осіб, спеціалістів та 
робітників підприємства у складі : Голова комісії директор Шевченко A.B., члени 
комісії Черман М.Г. -  головний інженер, Тишенко О.В. -  головний механік (інженер 
з охорони праці за суміщенням) та інженер з бурових робіт Давидов Є.В.

Також на підприємстві розроблені:

Положення про систему управління охороною праці СУОП ( наказ про 
затвердження № 02-РП від 15.07.2019р.);

- Положення про службу охорони праці ( наказ про затвердження № 02-РП від 
15.07.2019 р.):

- Положення про комісію з питань охорони праці ( наказ про затвердження № 02- 
РП  від 15.07.2019р.):

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з 
питань охорони праці ( наказ про затвердження № 02-РП від 15.07.2019р.);

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці ( наказ про затвердження 
№ Р5-ОП від 15.07.2019р.);

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці ( наказ про 
затвердження № 05-ОП від 15.07.2019р.).

- Перелік інструкцій з охорони праці ( наказ про затвердження № 03-ОП від 
15.07.2019р. ) в тому числі : № 8 інструкція з охорони праці для машиніста бурових 
установок; №9 інструкція з охорони праці для помічника машиніста бурових 
установок; №2 інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів; №3 інструкція з охорони праці 
при виконані стропальних робіт; № 4 інструкція з охорони праці з надання першої 
(долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві; № 5 
інструкція з охорони праці при виконанні робіт з електроінструментом; № 6 
інструкція з охорони праці при роботі з ручним немеханізованим інструментом; 
№7 інструкція по пожежній безпеці для робітників підприємства.



-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці; журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці та інші._________________________________________________________________

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Працівники, які виконують роботи на бурових установках мають спеціальну освіту 
та другу групу з електробезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 
пройшли навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають посвідчення:

- Машиніст бурової установки Гопанчук Ю.Ю. пройшов навчання в ДЗ 
«Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» свідоцтво МБУ 
№3978 про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничої професії бго
розряду______ посвідчення______ №______ 16879______ від______ 28.05.2015р.
Протокол № 01-ОП від 27.06.2019p.no перевірці знань з охорони праці.

- Машиніст бурової установки Рошка С.І. пройшов навчання в ДП «СхідГЗК» 
посвідчення № 0121 машиніста бурової установки 4го розряду від 11.07.2008р. 
протокол № 62. Протокол № 01-ОП від 27.06.2019p.no перевірці знань з 
охорони праці.

- Машиніст бурової установки Олешенко Г.О. пройшов навчання В КП «НВЦ 
ДОР» свідоцтво Б №00002977 про присвоєння кваліфікаційного рівня з 
робітничої професії 4го розряду посвідчення № 005220 від 13.04.2016р. 
Протокол № 01-ОП від 27.06.2019p.no перевірці знань з охорони праці.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується: 
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію; проведення навчання і перевірки знань в комісії підприємства з 
питань охорони праці; проведенням вступного інструктажу, інструктажу на 
робочих місцях; експлуатаційної документації.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на бурові
установки та електроінструмент (протокол №513 від 01.11.2019р. перевірки та 

випробування електроінструменту TOB «НВК Криворіжелектромонтаж»). Висновок 
експертизи, щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
л або рач орія неруйнівного контролю та технологічного діагностування ТОВ «Оріон» 
м. Полтава від 19.06.2019р.____________________________________________________

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту ( каски, захисні окуляри та інше), у відповідності до 
чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 
313. Заведений Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів



індивідуального захисту.______________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативними актами з питань 
охорони праці та навчально-методичним забезпеченням ( накази директора ТОВ 
«КГРП», журнали, положення та інше): Закон України «Про охорону праці»; 
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»: Закон 
України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»: НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою: НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів: Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів; НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних 
роботах»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; 
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці на 
підприємстві»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці при роботі з інструментом та пристроями»; НАПБ Правила 
пожежної безпеки в Україні; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» та інші.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою інтернету та друкованих видань._____________________________

бази навчально-методичного забезпечення)

А.В. Шевченко

(ініціали та прізвище)

06  Л І 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 / £ р. N /£>_________ .

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.


