
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.

телефаксу, адреса електронної пошти;
Ф ізична особа-підприєм ець Глущ енко Олексій Сергійович, паспорт: ......  ............, виданий

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
' ________  , реєстраційний номер облікової картки платника податків

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
________ +38'____________ __________________ aleksei.glushentom nail.com ________________________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
на об'єктах замовника на території У країни________________________________________________________ _

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 відш кодування наслідків м ож ливої шкоди

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення стахування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови Кабінету М іністрів від 16.08.2002р № 1788 страхування не 
проводиться так як товариство не є о об'єктом підвищ еної небезпеки

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 12.10.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я . Глущ енко Олексій С ергійович________ ____________ _ _ ______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

¥
_____________________________________________________________ ______________ __________________________________________________________________________________________________________________ -___________________5

або фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією  підтвердж ую  відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки:_____________________ _________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі, а саме:

Бурова установка УГБ 1ВС на базі автомобіля ГАЗ 66. ХТН66020060045025. 1976р., СРСР. 
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

_________Бурова установка УГБ 1ВС на базі автомобіля ЗІЛ 131, 142108. 1974р., СРСР,__________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

_________ Бурова установка У ГБ-1ВС. зав. № 3710. 1991 р.в.. СРСР на базі У рал 4320_______ _
_______держ. реєстр №  А Е0279К Х . №  рами 163833. ХТР 432000Ы 63833________________________

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



___ 4 робочих місця, з них 3, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщ ення за адресою : м. Дніпро, вул. Г. Корольової, 14а, кв.65, виробничі дільниці згідно
договорів підряду________________________________________________________________________________

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

Інші відомості: керівник, Глущ енко Олексій Сергійович, пройш ов навчання в ТОВ 
«Херсонському навчально-курсовому комбінаті «П рофесіонал » з загального курсу з охорони праці 
та НПАОП 74.2-1.02-90 «П равила безпеки при геологорозвідувальних роботах», а перевірку знань в 
Головному управління у Х ерсонській області (протоколи, відповідно. № 164 від 02.10.2020р., № 160
від 02.10.2020).____________________________________________________________________________
_______Борисов Олександр Іринеєвич. помічник бурового майстра, пройш ов навчання по професії
Дніпропетровському УКК посвідчення № 2005 від 12.10.1993р. Пройш ов навчання в ТОВ 
«Херсонському навчально-курсовому комбінаті «Професіонал » з загального курсу з охорони праці 
та НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах», а перевірку знань в 
Головному управління у Х ерсонській області (протоколи, відповідно, № 164 від 02.10.2020р., № 160
від 02.10.2020). _____________________________________________________________________________
_______Биканов Володимир М иколайович буровий майстер пройш ов навчання по професії в в
комунальному підприємстві «навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради 
посвідчення № 007637 від 20.12.2018. Також, пройшов навчання в ТОВ «Херсонському навчально- 
курсовому комбінаті «Професіонал » з загального курсу з охорони праці та НПАОП 74.2-1.02-90 
«Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах», а перевірку знань в Головному управління у 
Херсонській області (протоколи, відповідно. № 164 від 02.10.2020р.. № 160 від 02.10.2020).
_______Наказом № 7 від 02.10.2020 відповідальним за експлуатацію  бурових установок призначено
бурового майстра Биканова В.М._________________________________________________________________

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

_______Наказом № 2 від 02.10.2020 на створена служба охорони праці, ф ункції якої покладені на
керівника Глущ енка О.С._________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
_______Наказом № 3 від 02.10.2020 затверж ено посадові інструкції працівників._____________________
_______Наказом № 4 від 02.10.2020 затверджені інструкції з охорони праці, в тому числі: №3
Інструкція з ОП при експлуатації бурової установки.
_______Розроблені та затверджені наказом від №05.від 02.10.2020: Положення про службу охорони праці.
Положення про комісію з питань охорони праці. Положення про систему управління охороною праці. 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці. 
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці. Програма первинного інструктажу з питань охорони 
праці. Також, ведуться наступні журнали: Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці: Ж урнал реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками про 
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів: Ж урнал обліку видачі 
інструкцій з охорони праці на підприємстві: Ж урнал реєстрації інструкцій з охорони праці, Ж урнал
протоколів засідань ком ісії  ̂ перевірки знань з питань охорони праці.___________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_______ Працівники забезпечені спецодягом , спецвзуттям та засобами індивідуального захисту
відповідно до дію чих галузевих норм та НПАОП 0.00-7.17-18 “М інімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому м ісці", в 
повному обсязі, які маю ть відповідні захисні властивості (бавовняні комбінезони, чоботи, сигнальні 
жилети, та інше). При прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності робітники проходять 
медичне обстеження, інформую ться під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці
згідно______ «Порядку______■ проведення______ медичних______ оглядів______ працівників______ певних
категорій»._______________________________________________________________________________________
Для забезпечення надійної і безпечної експлуатації маш ини, які використовую ться при виконанні 
заявлених робіт протягом встановленого терміну служби, укомплектовані експлуатаційними_________



документами (паспорти, інструкції з користування. Ремонт та технічне обслуговування техніки
проводиться власними силами)._______________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту 
ФОП ГЛУШЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ забезпечено нормативно - правовою документацією, а 
саме: Закон України « Про охорону праці». НПАОГТ 0.00 -  2.01 -  05 «Перелік робіт підвищеної 
небезпеки». «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві» 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 0.00 -  4.15 -  98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». НПАОП 0.О*1 

6.03 -  93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону 
праці, що діють на підприємстві. НПАОП 0.00 -  7.11 -  12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00- 1.71- 13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при 
геологорозвідувальних роботах». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», та 
інші._______________________________________________________________
Матеріально- технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в 
куточку охорони праці. Куток з охорони праці забезпечений посібниками, нормативно - правовими 
актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо. Забезпечено доступ працівників підприємства
до законодавчої бази через мережу Інтернет.___________________________________

нормативно -правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

Глущенко Олексій Сергійович 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці^^ 2 0 ^ р . № .

У

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.".

(підпис) 
0 4 __листопада 2020 р.
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