
_  ---------
, Центр надання адміністративних послуг

м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ [р
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

вишукувально-будівельний інститут», м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а, ЄДРПОУ 21937449,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Кірічек Юрій Олександрович, тел. (0562)470888, факс (0562)470888, vakirichek@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;
на об’єктах замовника відповідно до договорів на території Дніпропетровській області________

місце 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__________не укладався___________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці добровільний аудит з
(дата проведення аудиту)

охорони праці не проводився

Я, Кірічек Юрій Олександрович____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної 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:

маркшейдерські роботи,
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
кількість робочих місць -  10. у тому числі тих, на який існує підвищений ризик виникнення травм -  2

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
адміністративна будівля -  1, виробничий об’єкт -  1_________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:vakirichek@gmail.com


Інші відомості Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

директор Кірічек Юрій Олександрович, пройшов перевірку знань з загального курсу з питань 
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, а саме : 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 
(протокол від 29.03.2018р. №16-18, посвідчення №16-18-10), а також старший науковий 
співробітник Бегічев Сергій Вікторович (протокол від 29.03.2018р. №16-18, посвідчення №16-18-9), 
інженер-геодезист Нестеренко Сергій Якович (протокол від 02.04.2018р. №16-18/1, посвідчення 
№16-18/1-21; пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з питань охорони праці, а саме: «Інструкції з техніки безпеки при 
проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт» НПАОП 
74.2-5.01-84. «Інструкції з виконання маркшейдерських робіт» НПАОП 74.2-5.01-85 Кірічек Ю.О., 
Бегічев С.В., Нестеренко С.Я. (протокол від 03.04.2018р. №18-18. посвідчення №18-18-2, №18-18-1. 
№18-18-31

Функції служби охорони праці директор залишив за собою (наказ від 02.01.2018р. №1К1.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

У товаристві наявні всі необхідні положення та інструкції з охорони праці, а саме: для виконання 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

заявлених робіт: інструкція 01 вступного інструктажу з охорони праці для всіх працівників, що 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

приступають до роботи . інструкція№02 вступного інструктажу з питань охорони праці, інструкція 
№05 з охорони праці для підсобного робітника, інструкція №09 з охорони праці для маркшейдера на 
підземних роботах, інструкція № 10 з охорони праці при виконанні маркшейдерських робіт, 
інструкція № 15 з охорони праці при топографо-геодезичних робіт, інструкція № 17 з охорони праці 
під час виконання робіт ручним електроінструментом, інструкція №19 з охорони праці під час 
виконання ручних земляних робіт, положення про маркшейдерську службу, положення про службу 
охорони праці (наказ від 05.06.2017р. №7К1, положення про порядок проведення, навчання з охорони 
праці (наказ від 05.06.2017р. №7К1, положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ від 05.06.2017р. 
№7К1.

У товаристві затверджений склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці наказом від 
08.06.2017р №8К. Члени комісії: директор Кірічек Ю.О., старший науковий співробітник 
Бегічев С.В., інженер-геодезист Нестеренко С.Я.

Маркшейдерські роботи виконують наступні працівники: старший науковий співробітник 
Бегічев С.В., інженер-геодезист Нестеренко С.Я. Всі інші працівники у складі: бухгалтер, старший 
науковий співробітник, 3 техніка, 2 фахівця пройшли перевірку знань з охорони праці (перевірка 
знань комісією підприємства протокол №3-2018 від 09.04,2018р.1

У товаристві наявні служба охорони праці, положення про службу охорони праці, положення 
про систему управління охороною праці, положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, тематичний план і програма навчання з питань охорони праці 
посадових осіб, журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місті, журнал обліку за нарядами та 
розпорядженнями, перелік питань вступного інструктажу, перелік питань первинного інструктажу, 
порядок проведення інструктажів з питань охорони праці, перелік посад посадових осіб які 
проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, періодичні медичні огляди, журнал 
реєстрацій з охорони праці, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал реєстрації осіб, 
що потерпіли від нещасних випадків на виробництві, куточок з охорони праці, який оснащено 
наочними прилалттям. яке постійно оновлюється з журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці», 
посадова інструкція маркшейдера, посадова інструкція інженера с охорони праці, посадова 
інструкція замінника на топографо-геодезичних та маркшейдерських роботах.

У товаристві наявні всі необхідні експлуатаційні документи для приладів, які 
використовуються при виконанні маркшейдерських робіт. Ці прилади своєчасно пройшли 
метрологічну повірку. Свідоцтва ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково- 
технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» про повірку законодавчо регульованого



засобу вимірювальної техніки №08-0/8424-1 від 16.06.17р Нівелір НЮ25, №08-0/8588-1 від 05.07.17р 
Нівелір НІ025. №08-0/8819-2 від 17.08.17р рейка нівелірна телескопічна 5м, №08-0/8819-1 від 
17.08.17р рейка нівелірна РН4-3000. «10-0/7718/3 від 31.08.17р. вимірювач товщини захисного шару 
бетону. №10-0/7849/4 від 15.08.17р. вимірювач міцності будівельних матеріалів ИПСМ-У, №10- 
0/7849/2 від. 11.10.2017р. Молоток Шмидта (склерометр). Свідоцтва національного наукового центру 
«Інститут метрології» про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №7194 
від 15.11.2017р Тахеометр електронний Е8-62, «5582 від 14.07.2017р. рейка алюмінієва 5м. №4621 
від 02.08.2017р. Нівелір РЬ-503(Р).

Товариство повністю забезпечено актуальною нормативно-правовою та матеріально-технічною 
та навчально-методичною базою, необхідною при виконанні маркшейдерських робіт.

Товариство оснащено 4 комп’ютерами з ліцензійним програмним забезпеченням необхідними 
програмами для виконання маркшейдерських та топографо-геодезичних робіт, чотири комплекти 
засобів індивідуального захисту (захисний одяг, костюм та куртка бавовняні, костюм брезентовий, 
чоботи гумові, рукавиці брезентові, каска, захисні окуляри, пояс запобіжний, діелектричні 
рукавички, засоби індивідуального захисту органів дихання -  саморятівники С-30. ІПСС-ІП,

Кодекс законів про працю України. Кодекс України «Про надра». Закон України «Про охорону 
праці», гірничий закон України. Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». Закону України «Про пенсійне забезпечення». Закону України «Про відпустки». Закон 
України «Про метрологію та метрологічну діяльність», постанова Кабінету Міністрів України від 
26.10.2011р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки», постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р. №48 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010р. №725 і від 26.10.2011р. №1107». 
Класифікатор професій ДК 003:2010. постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р. №442 
«Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», постанова Кабінету Міністрів 
України від 24.06.2016р. №461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і 
показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах». Правила безпеки у 
вугільних шахтах, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого нагляду від 22,03.2010 №62. Інструкція «Маркшейдерські роботи на 
вугільних шахтах і розрізах» №561 від 12.12.2000р., Інструкція з топографічного знімання у 
масштабах 1:5000, 1:2000. 1:1000 та 1:500 №56 від 09.04.1998р. Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, та іншими засобами 
індивідуального захисту №53 від 24.03.2008р. Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних 
роботах, затверджені колегією головного управління геодезії і картографії при раді Міністрів СРСР 
09.02.1989 (протокол №2/21); плакати з питань охорони праці, плакати щодо проведення 
маркшейдерських робіт, знаки безпеки, огороджувальні конструкції.

Кірічек Ю.О.
(підпис) (ініціали та прізвище)

03 травня 2018 р.

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

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, устаткування 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.


