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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕОТОП»
Відомості про роботодавця ________________________________________________________

Найменування юридичної особи
49000, Дніпропетровська обл. м. Дніпро ,вул. Січеславська Набережна, 15-А, офіс 13,

місце її державної реєстрації,
ЄДРПОУ 38915313

код платника податків згідно з ЄДРПОУ

КВЕД 71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання

код виду діяльності згідно з КВЕД прізвище

послуг технічного консультування в цих сферах.

Директор-Кудряшова Наталія Олегівна

прізвище, ім'я та по батькові керівника

Тел.097-891-01-18 email: gcgeotop@Rmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти 

за укладеними договорами підряду, на території Дніпропетровської області 

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин.

Інформація про наявність договору страхування
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди _____________________

(найменування страхової компанії.

цивільної

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Кудряшова Наталія Олегівна -  директор ТОВ «ГЕОТОП»,

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
Я..

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, устаткування 
підвищеної небезпеки
Найменування
обладнання

Тип, марка 
обладнання

Дата
виготовлення

Країна походження Кількість робочих 
місць, зайнятих при 
виконанні робіт

Машини, механізми, устаткування для буріння на суходолі
Верстат буровий 
малогабаритний

STORM-20S 2017 Україна, ТОВ 
«ГІДРОПРЕС СИЛОВА 
ГІДРАВЛІКА»
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Кудряшова Наталія Олегівна-директор TOB «ГЕОТОП» ,
Інші ВІДОМОСТІ

(nplBBMiuej ім'я та по батькові oci6j

Мішуста Любовь Анатоліївна - головний геолог ТОВ «ГЕОТОП», Сарвас Євген Валерійович -

відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
Інженер з ОП ТОВ «ГЕОТОП» - пройшли навчання з загального курсу охорони праці в ПП

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби 
«КРІОЛ» м .  Кривий Ріг протокол №375 від 31.08.2017 р.

охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

На ТОВ «ГЕОТОП» наказом №9010 ОП від 01.09.2017 р. створена служба охорони

навчання та інструктажу з питань охорони праці,

праці, якою керує інженер з охорони праці Сарвас Євген Валерійович . Наказом №9011 ОП

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ВІД 01.09.2017 р. створена комісія з перевірки знань з охорони праці у складі: голова комісії

нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

Кудряшова Н.О.- директор ТОВ «ГЕОТОП»; члени комісії -  Сарвас Є.В. інженер з ОП та

навчально-методичного забезпечення)
Мішуста Л.А. гол. геолог.

Відповідальним за безпечне виконання буріння свердловин під час геологічного

вивчення, наказом № 9016 ОП, призначено інженера-геолога Дунця В.В.

Наказом № 9017 ОП створена комісія з перевірки знань НПАОП 74.2-1.02-90

«Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах» у складі: голова комісії Сарвас Є.В.- 

інженер з ОП ; Дунец В.В.- інженер-геолог та Стеценко А.А.-інженер, пройшли навчання та 

перевірку знань в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» з «Правила безпеки при 

геологорозвідувальних роботах» НПАОП 74.2-1.02-90 протокол № 1083 від 13.10.2017 р. 

Інструктажі з охорони праці працівниками, які виконують буріння свердловин.

проводяться один раз на З місяці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів.



Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з нормами: костюмами 

бавовняними, черевиками шкіряними, каскою, захисними окулярами, рукавицями

комбінованими, курткою теплою.

Нормативно-правова база на ТОВ «ГЕОТОП» постійно поновлюється періодичними

виданнями, через Інтернетта виданнями в друкованому вигляді.

ТОВ «ГЕОТОП» забезпечена законодавчими та нормативно-правовими актами з

питань охорони праці:

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014;Положення про порядок 

забезпечення працівників спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

НПАОПО.00-4.26-96. Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах НПАОП 74.2-1.02- 

90 . Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань

охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05.

ніціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку с у б 'є к т ів
го^ р о д ^ к)ван|ія у територіально^^ органі Держпраці ___  ____  20__ р.


