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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«Геологічна компанія «Геонікс» (далі - ТОВ «ГК «Геонікс»)______
(для юридичної особи: найменування

м.Дніпро. ж/м Тополя-2, 6.22, корп.2, к.4____________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

________________ ЄДРПОУ 40196271, КВЕД 71Л2_________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

____________ директор Полковник Леонід Іванович_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

т/ф 056-719-94-04, т.099-687-76-33, gk.geoniks(^,gmail.com________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Балівске родовище будівельних пісків, с. Балівка,
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

____________ Дніпропетровська

область_________________

таУабо експлуатації (застосування) мащин,
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 і дата його видачі)

Полковник Леонід Іванович, директор ТОВ «ГК «Геонікс».
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

ЦІЄЮдекларацією 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, устаткування
підвищеної небезпеки:
Найменування виду робіт;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, усіагкуваиня підвищеної небезпеки, їх марка, номер

1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на
суходолі
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються га /або експлуатуються (застосовуються) без отримання

2. Радіологічний (дозиметричний) контроль
відповідного дозволу, кількість робочих міеіщ, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Найменування машин, механізмів;
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

бурова установка У ГБ-1ВС , рік виготовлення 1991, країна походження
Росія, договір оренди від 21.11.2016 р. № 21-11/16 з приватним
підприємством «СПрІС»
дозиметр-радіометр МКС-05 «ТЕРРА», рік виготовлення 1991, країна
походження Україна, договір оренди від 01 грудня 2016 р. № 02/12-16 з
Казенним підприємством «Південукргеологія»
Буріння: Кількість робочих місць 2, в тому числі тих, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм 2.

Радіологічний контроль: Кількість робочих місць 1, в тому числі тих, на яких
існує підвищений ризик виникнення травм 1■
Структурних підрозділів не має.
Інші відомості:
_______Директор, Полковник Леонід Іванович, пройшов навчання з
Загального курсу з питань охорони праці в ДП «Придніпровський Експертнотехнічний центр Держпраці» (протокол 211/48/2017 від 07 вересня 2017 р.,
комісія по перевірці
знань Головного
управління Держпраці у
Дніпропетровській області), також пройшов курс навчання НПАОП 74.21.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах» в ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол №1083 від 13 жовтня 2017 р.,
комісія по перевірці
знань Головного
управління Держпраці у
Дніпропетровській області), пройшов курс навчання з питань «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в
Україні» в ДП «Придніпровський Експертно-технічний центр Держпраці»
(протокол 50-17 від 13 вересня 2017 р., комісія по перевірці знань с
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області).
_______Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці маркшейдер Басанський Андрій Генадійович (наказ по
підприємству № 01/09 від 07 вересня 2017 року).
_______Пройшов навчання з Загального курсу з питань охорони праці в ДП
«Придніпровський Експертно-технічний центр Держпраці» (протокол 48-17
від 6 вересня 2017 р., комісія по перевірці знань Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області).
_______Пройшов курс навчання НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при
геологорозвідувальних роботах» в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»
(протокол №1083 від 13 жовтня 2017 р., комісія Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області), пройшов курс навчання з питань
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної
безпеки в Україні» в ДП «Придніпровський Експертно-технічний центр
Держпраці» (протокол 50-17 від 13 вересня 2017 р., комісія по перевірці
знань створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 27 червня 2017 р. № 102).
_______Відповідальна особа за дозиметричний контроль начальник
дозиметричного посту Береза Юрій Львович (наказ по підприємству № 02/07
від 31.07.2017 р.), пройшов навчання з питань радіаційної безпеки при
використанні джерел іонізуючого випромінювання в ТОВ «Придніпровський
радіологічний центр» (протокол №36/17 від 28 липня 2017 р.).
_______Працівники, які виконують роботи на буровому станку, навчені за
професією машиніст бурової установки - Галанюк Віктор В’ячеславович,
свідоцтво №1394 від 07 червня 2005 р., помічник машиніста бурової
установки - Борисов Олександр Ірінеєвич, свідоцтво №2005 від 12 жовтня
1993 р. та пройшли навчання з питань охорони праці згідно розроблених та
затверджених програм спеціального навчання. Перевірка знань була
проведена комісією, призначеною наказом по підприємству №01/10 від 17

жовтня 2017 р., у вигляді усного опитування, протокол № 1 від 31 жовтня
2017 р..
_______Відповідальна особа за безпечне ведення бурових робіт та техніку
безпеки при виконанні бурових робіт машиніст бурової установки Галанюк
ВІКТО Р В’ячеславович (наказ №02/10 від 31 жовтня 2017 р.1.
______ На підприємстві створена служба охорони праці (наказ 01/09 від 07
вересня 2017 року), розроблені інструкції з охорони праці згідно
затвердженого «Переліку інструкцій по професіям та певним видам робіт».
______ Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці
підприємства
пройшли
навчання
в______Державному
підприємстві
«Придніпровський Експертно-технічний центр Держггоаці» з загального
КУРСУ «Охорона праці» (протокол №48-17 від 06.09.2017 р. та
«Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в
Україні» (протокол 50-17 від 13 вересня 2017 р.) та «Правил безпеки при
геологорозвідувальних роботах» в учбовому комбінаті «Дніпробуд»
(протокол №1083 від 13.10.2017 р.).
_______Робітники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, пройшли
спеціальне навчання та перевірку знань з оформленням протоколу, а також
ВІДПОВІДНІ інструктажі з питань охорони пращ з оформленням у журналах
реєстрації інструктажів.
_______На буровий агрегат є експлуатаційна документація (паспорт,
інструкція з експлуатації).
_______На дозиметр є експлуатаційна документація (паспорт, інструкція з
експлуатації), видано Свідоцтво № ПЧ 07-0/2295-2016 від 22 грудня 2016 р.
про технічну компетентність вимірювального дозиметричного посту
товариства з обмеженою відповідальністю «Геологічна компанія «Геонікс»
державним підприємством «Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації».
_______Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту.
_______Підприємство забезпечено відповідною нормативно-правовою та
матеріально-технічною базою. На підприємстві створено куточок з охорони
праці, забезпечений наглядною агітацією (плакатами, попереджувальними та
пожежними знаками, знаками евакуації). Нормативно правова документація
постійно оновлюється.
Л.І.Полковник
(ініціали та прізвище)

Деюіарація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів
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