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(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Зіни Бєлої, 156, кв. 8, 40176119_____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Самохвалов Дмитро Костянтинович, моб.тел: 0675628891.geostroy2016@gmail.com__________
прізвище, ім'я та по батькові 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;

м.Дніпро та Дніпропетровська область_______________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_______ Договір відсутній_______
(найменування страхової компанії,
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я,

Самохвалов Дмитро Костянтинович_____________________________________________
(прізвище, 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, устаткування
підвищеної небезпеки:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Машини, механізми, устаткування для буріння свердловин на суходолі:______________________
Бурова установка Boyles С5; рік виготовлення 2019, країна походження Китай_______________
та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка, номер (за наявності), номер партії,
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу

9 робочих місця, в тому числі 3. на якому існує підвищений ризик________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення та виробнича база орендовані: Офісне приміщення - за
договором №
15/12-1 від 15. 12. 2015 року з фізичною особою - підприємцем Козлюком М.В.,_____________
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул.Зіни Бєлої, буд.156, кв.8 кім 5. Виробнича база за договором № 2/18 від 28.03.2018 року з TOB « СЕРВІСАВТО-М2» , м. Дніпро, вул._________
Любарського, 93М.______________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості: Керівник - Самохвалов Дмитро Костянтинович, директор з виробництва
Сліпенький Віталій Віталійович, виконавець робіт Коновалов Дмитро Васильович пройшли
навчання та перевірку знань чинного Законодавства з охорони праці.організації роботи з
охорони праці, вибухонебезпеки і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки._______
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної допомоги потерпілим у
разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій в
ТОВ «Шанс. ЛТД» (витяги з протоколів: Самохвалов Дмитро Костянтинович - № 18-63 від
08.06.2018р..Коновалов Дмитро Костянтинович № 19-160 від 19.09.2019р.. Сліпенький Віталій
Віталійович - № 19-168 від 04.10.2019р.)._______________________________________________
Керівник Самохвалов Д.К. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УЧБОВИЙ__________
КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» з ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки до і вище
1000 В) ( витяг з протоколу № 583 від 15.06.2018р.)._______________________________________
Виконавець робіт Коновалов Д.К. пройшов навчання та перевірку знань з ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ
(IV група з електробезпеки до і вище 1000 В ) в НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР____________________
З ОХОРОНИ ПРАЦІ. Фізична особа-підприємець Макаров Д.В.(витяг з протоколу 55.09-19 ЕЛ
від 27.09.2019р.')._______________________________________________________________________
Директор з виробництва Сліпенький В .В. пройшов навчання та перевірку знань______________
з ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР
З ОХОРОНИ ПРАЦІ. Фізична особа-підприємець Макаров Д.В.(витяг з протоколу____________
№ 40.10-19.ЕЛ від 22.10.2019р.)_________________________________________________________
Керівник Самохвалов Д.К. пройшов навчання та перевірку знань Правил безпеки при_________
геологорозвідувальних роботах НПАОП 74.2-1.02-90 в ТОВ «ДНІПРОБУД» (витяг з протоколу
№ 645 від 02.08.2018р.)_________________________________________________________________
Директор з виробництва Сліпенький В.В. пройшов навчання та перевірку знань Правил безпеки
при геологорозвідувальних роботах НПАОП 74.2-1.02-90 в НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ
ПРАЦІ. Фізична особа-підприємець Макаров Д.В. (витяг з протоколу № 01/11-19 ГР___________
від14.11.2019р.)
Виконавець робіт Коновалов Д.К. пройшов навчання та перевірку знань Правил безпеки при
геологорозвідувальних роботах НПАОП 74.2-1.02-90 в НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ
ПРАЦІ. Фізична особа-пілприємець Макаров Д.В.(витяг з протоколу № 01/11-19 ГР___________
від14.11.2019рЛ________________________________________________________________________
Виконавець робіт Коновалов Д.К. пройшов навчання та перевірку знань з питань пожежної
безпеки в ТОВ «Шанс.ЛТД» (витяг з протоколу № 19-163 від 18.09.2019р.)__________________
Наказом від 18.10.2019р. № 04-РП виконавця робіт Коновалова Дмитра Васильовича_________
призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію бурового_____
обладнання (НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах»)_____
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки
Наказом № 8-ОВ від 30.09.2019р. створена служба з охорони праці. Функції служби охорони
праці покладені на директора з виробництва Сліпенького В.В. (наказ № 8-ОВ від 30.09.2019р.)
Наказом від 18.10.2019р. № 05-ОП створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці
Голова комісії керівник Самохвалов Д.К.. члени комісії Сліпенький В.В.. Коновалов Д.К._____
-

Також в товаристві розроблені:
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 09- ОП від 05.11.19р.);
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № Ю-ОП від 06.11.2019р.):________
Положення про систему управління охороною праці СУ ОТ ( наказ № 3-ОП від_________
04.04.2016р.):
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці ( наказ № 11-ОП від_________
06.11.2019р.):
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 12-ОП від_________
06.11.2019р.):

-

Наказ № 05-ОП від 18.10.2019р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони
праці.____________________
- Перелік інструкцій з охорони праці ( наказ про затвердження і введення в дію № 03-ОП
від 02.10.2019р.): Інструкція з ОП №1 для, машиніста бурової установки. Інструкція з ОП
№2 для машиніста бурової установки._____
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться в Товаристві:__________________________
- 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.__________________________________ т_
наявність служби охорони праці, інструкцій, про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
Машиністи бурової установки пройшли навчання та перевірку знань за загальним курсом
«Охорони праці» в НЦ «Фізична особа-пілприємець Макаров Д.В.» (витяг з протоколу № 1.09190П/ГТ від 27.09.2019р.. в комісії підприємства НПАОП 74.2-1.02-90 Правил безпеки при
геологорозвідувальних роботах, а також інструкцій з охорони праці за професіями та видам
робіт в обсязі виконуваних робіт (протокол від 11.11. 2019р. № 1).___________________________
Машиніст бурової установки Сухойван Юрій Борисович пройшов навчання за професією
машиніста бурової установки в Дніпропетровському учбово- курсовому комбінаті. (Свідоцтво
№ 1503 від 04.11.1988р.)._______________________________________________________________
Машиніст бурової установки Денисенко Микола Григорович пройшов навчання за професією
машиніста бурової установки в Артемівському середньому професійно- технічному училищі
№ 53. (Диплом № 425319 від 10.11.1986р.).________________________________________________
В Товаристві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з
експлуатації на засоби, що декларуються, а саме на бурову установку Boyles С5______________
експлуатаційної документації
Працівники Товариства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального______
захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту ( каски.________
сигнальні жилети, окуляри та інше, у відповідності до чинних нормативних актів._____________
засоби індивідуального захисту
В Товаристві в наявності Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове
положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 « Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 74.2-1.02-90 «Правил
безпеки при геологорозвідувальних роботах». НПАОП 0.00- 40.1- 1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів»_______________________________________________
В Товаристві 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. Товариство забезпечено необхідною навчально-методичною та наглядними
пособниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно__________
оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань._______________________________
нормативно - правової та матеріально - технічної бази навчально - методичного забезпечення)
Самохвалов Д.К.
(ініціали та прізвище)
//

грудня 2019р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку
органі Держпраці
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Примітки: 1.Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт
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