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2Г Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

ЩЬНШ:
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВЛ ПРАИД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50065. м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, буд. 19 ЄДРПОУ 34811177______________________
м ісц езнаходж ення,

код

згідн о

з

Є Д РП О У ,

прізвищ е,

ім ’я та

по

батькові

керівника,

номер телеф ону,

Зімін Олександр Михайлович__________________________________________________________
телеф аксу, адреса ел ектронної пошти;

Телефон 067 338 7417. пургісіе@етаі1.сош________________________'_______________________
для ф ізи ч н ої особи — підприємця: прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і ном ер паспорта,

ким і коли виданий, м ісц е проживання, реєстраційний номер обл ікової картки платника

податків, ном ер телеф ону, телеф аксу, адр еса електронної пошти;

на об’єктах замовника відповідно до договорів на території Дніпропетровської області
місце виконання р обіт підви щ ен ої небезпеки та/або експлуатації (застосування)

маш ин, м еханізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався__________
(найменування стр ахової компанії,

строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

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

Я, Зімін Олександр Михайлович________________________ ___________ ___________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю р иди чної особи
_________________

з

фізичної о со б и — підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питаньохорони праці та промислової безпеки під час виконання таких
робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки:
машини для буріння свердловин на суходолі, а саме:_______________________________________
або

(найменування виду робіт

самохідна бурова установка Д-6-15 на шассі автомобіля УАЗ-451 № АЕ 6229 АО_______ .______
підви щ ен ої небезпеки та/або машин, м еханізм ів,

самохідна бурова установка УГБ-50М на шассі автомобілю ГАЗ-66 № АЕ 6137 ВС___________
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

кількість робочих місць - 8. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм номер партії, дата виготовлення, країна походж енн я, які

4.

_______________ ___________________ _____________________________ _

виконуються та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання

відповідного дозволу, кількість р обоч и х м ісць, у том у числі тих,

яких існ ує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель

і сп о р у д (приміщ ень), виробничих о б ’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальний за дотримання вимог законодавства законодавства з
(прізвищ е, ім ’я та по батькові о сіб , які відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань

питань охорони праці директор Зімін Олександр Михайлович, пройшов перевірку знань з
охорон и праці та пр ом исл ової безпеки; наявністю сл уж би охор он и праці, інструкцій про проведення навчання та

загального курсу з питань охорони праці в комісії ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОінструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної докум ентації, засобів індивідуального захисту,

ЛІТ», а саме: Законів України «Про охорону праці». «Про загшіьнообов’язкове державне
норм ативно-правової та м атеріально-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки». «Правила охраньї труда при работе с
инструментом и приспособлениями». прийнятих відповідно до нормативнио-правових актів
(протокол № 11/89 22.11.2017 р.. посвідчення №011059). інженер з охорони праці Горбенко Єгор
Іванович (протокол № 11/89 22.11.2017 р.. посвідчення №011058); пройшли перевірку знань комісією
ТОВ «НВП ПРАЙД» з питань охорони праці, а саме: «Правила безопасности при
геологоразведочньїх работах» НПАОП 74.2-1.02-90. «Інструкція з охорони праці при бурінні
свердловини і виконанні гірничопрохідницьких робіт на інженерно-геологічних вишукуваннях»
Ковалевський О. В. . Ковалевський Д. О.. Дихтеренко А. М.. Гандзюк В. І. (протокол №1 від
02.05.2018 р.. посвідчення №ПР-02-05-2. №ПР-02-05-3. №ПР- 02-05-3. №ПР-02-05-4).
Служба охорони праці на підприємстві створена за наказом №1-ОТ від 05.01.2015 р.. функції
служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Горбенко Є. І. (згідно наказу № 4/1-ОТ
від 16.03.2018р. На підприємстві наявні всі необхідні положення та інструкції з охорони праці для
виконання заявлених робіт: інструкція ЮТ вступного інструктажу з питань охорони праці для
працівників, що приступають до роботи, інструкція ЗОТ з охорони праці для підсобного робітника,
інструкція 90Т з охорони праці при бурінні свердловини і виконанні гірничопрохідницьких робіт на
інженерно-геологічних вишукуваннях (наказ №9-ОТ 06.01.2015 р.). Положення про службу охорони
праці (наказ №2-ОТ 06.01.2015р.). Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці (наказ №:6-ОТ від 06.01.2015 р.). Положення про забезпечення працівників
спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ № 11-ОТ 06.01.2015
У товаристві затверджений склад комісії з перпаевірки знань з питань охорони праці
наказом №4/1-ОТ 16.03.2018 р. Члени комісії: директор Зімін О. М., інженер з охорони праці
Горбенко Є. І., керівник геологічної партії Ковалевський О. В.
Геологічні роботи виконують наступні працівники: керівник геологічної партії Ковалевський
О. В.. Дихтеренко А. М. машинист бурової установки. Гандзюк В. І. машинист буровой установки.
•Ковалевский Д. О.зж помічник машиниста бурової установки.Всі інші працівники товариства
пройшли перевірку знань з питань охорони праці (протокол №2 від 02.05.2018 р.)
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 місці, журнал обліку за нарядами та
розпорядженнями, перелік питань вступного інструктажу, перелік питань первинного інструктажу,
порядок проведення інструктажів з питань ■охороии праці, перелік посад посадових осіб, які
проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, періодичні медичні огляди, журнал
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єстрації з охорони праці, журнал обліку видачі інструкції з охорони праці, журнал реєстрації осіб,
що потерпіли від нещасних випадків на виробництві, куточок з охорони праці, який оснащено
наочним приладдям, яке постійно оновлюється з журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці»,
посадова інструкція інженера-геолога, посадова інструкція інженера з охорони праці, посадова
інструкція машиніста бурової установки.
У товаристві наявні всі необхідні експлуатаційні документи для приладів та обладнання, які
використовуються при виконання геологічних робіт.
Товариство повністю забезпечено актуальною нормативно-правовою та матеріально-технічною та
навчально-методичною базою, необхідною при виконанні геологічних робіт.
Товариство має 7 комп’ютів з ліцензійними програмним забезпеченням необхідним для
виконання геологічних робіт, камеральної обробки результатів, п'ять комплекти засобів
індивідуального захисту (захисний одяг, костюм та куртка бавовняні, костюм брезентовий, жилет
сигнальний, чоботи з жорстким носком, рукавиці брезентові, каска, захисні окуляри, пояс
запобіжний, діелектричні рукавички, засоби індивідуального захисту органів дихання саморятівники С-30. ШСС-1Ш.
Кодекс законів про працю України. Кодекс України «Про надра». Закон України «Про
охорону праці», гірничий Закон України. Закон України « Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування». Закон України «Про пенсійне забезпечення». Закон України «Про
відпустки». Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», постанова Кабінету
Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки», класифікатор професій ДК 003:2010. постанова Кабінету
Міністрів України Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. №442 «Про порядок проведення
атестації робочих місць за умовами праці», постанова Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів
України від 24.06.2016 №461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і
показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», положення про
порядок забезпечення працівників спецальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту №53 24.04.2008 р., НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безопасности при
геологоразведочньїх работах», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охраньї труда при разработке
месторождений полезньїх ископаемьіх открьітьім способом», ТП 196-10:2017 «Безопасность на
автомобильнш транспорте», знаки безпеки, огороджувальні конструкції

(ініціали та прізвищ е)

шраці# зареєстрована у журналі обліку суб’єктів осподарюв^ння у територіальному
органі Держпраці &
20^Гр.
Примітки: 1. Фізична о со б а — підприєм ець своїм підписом надає зго д у на обр обк у персональних даних з

метою

забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання р обіт підвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) маш ин, м еханізм ів, устатковання підви щ ен ої небезпеки.
2.

Реєстраційний

ном ер

обл ік ов ої

картки

платника

податків

не

зазначається

ф ізичними

які через св о ї релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідом или про
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органу дер ж авн ої податкової сл уж би і мають відм ітку в паспорті.”

особам и,

це відповідном у

