
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ f / t ( Ö  
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця ТОВ «ПрОЄЮПНО-будІвЄЛЬНий КОМПЛЄКС
(для юридичної особи: найменування

Ужгородський район, с. Минай, вул. А. Волошина, 1А, оф. 2
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

Код ЄДЕРПОУ33064092, К В Е Д -41.20____________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Олійник Євген Іванович________ __________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 

номер облікової картки платника податків (не зазначається 

фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний орган 

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
(050)3721256, budkomplex2@ukr. net___________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Ужгородський район, с. Минай, провулок Парковий_________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації

(застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної 

відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди.
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 

відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету 
Міністрів від 16.11.2002 № 1788 страхування не проводиться так як 
товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
я, Олійник Євген Іванович ______________________________ ,

(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 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки: Буріння, експлуатація свердловин під час

(найменування виду робіт
геологічного вивчення родовищ та розробки родовищ що виконуються

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
за допомогою бурової установки 1БА-15В М4273 на а/м Краз-250
устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,



державний реєстраційний номер АО 8185 В М , Україна,1990р.
дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовують ся) без отримання
5 робочих місць
відповідного дозволу, кількість робочих місць , в тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд

(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
інші  відомості  наказом від 06.08.2017№06/08 призначені відповідальні за

(прізвище, ім'я та по батькові осіб,
- дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
безпеки:
- Олійник Євген Іванович -  директор - в цілому по підприємству;
- Мазко Михайло Іванович -  начальник бурової дільниці-,

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби
Наказом по підприємству від 03.07.17р. №07/07 створена служба охорони 
праці

охорони праці, інструкцій, інформації про проведення
в особі Вароді Михайла Йосиповича -  заспи, директора, інженера з охорони

навчання та інструктажу з питань охорони праці,
праці. Наказами від 03.07.2017 №06/07 затверджено Положення про службу 
охорони праці та наказом від 08.07.2017 №8/07 затверджено Положення 
про систему управління охороною праці на підприємстві. Наказом від 
09.07.2017 №09/07 затверджено Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці Згідно Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці розроблено та наказом від 08.08.2017 
№04/08 введено в дію інструкції з охорони праці по професіях згідно 
штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в 
тому числі при виконанні заявлених в декларації.
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у  
відповідності до вимог Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. Розроблені тематичні плани та 
програми навчання з питань охорони праці посадових осіб. На підприємстві 
наказом від 09.07.2017р. №09/07 створена постійно діюча комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці, члени якої пройшли навчання в УКК УЖКГ 
Закарпатської ОДА та мають посвідчення про перевірку знань:

№
п\п

Прізвище та 
ім’я, 

по батькові

Посада №, дата посвідчення 
навчання з охорони 

праці

Місце проведення 
навчання

1 Олійник Є.І. Директор №13961 від17.12.2015 УКК УЖКГ Зак. ОДА

2 Вароді М.Й. Заспи Директора -інженер з 
охорони праці

№20836 від29.06.2016 УКК УЖКГ Зак. ОДА

3 Олійник П.І. виконроб-геодезист №17303 від26.01.2015 УКК УЖКГ Зак. ОДА

4 Жарніков А.В. інженер гідрогеолог-інженер 
по ТБ бурової дільниці

№23357 
віді9.07.2017

УКК УЖКГ Зак. ОДА

5 Мазко М.І. начальник бурової 
дільниці

№23356
від19.07.2017

УКК УЖКГ Зак. ОДА



Посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці. Затверджено план-графік проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці по професіях для працівників, з яким 
робітники ознайомлені під підпис. Після перевірки знань з питань охорони 
праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання 
робіт:
- протокол № 1 від 18.08.17р. про перевірку знань з Правил охорони праці при 
виконанні робіт з підвищеної небезпеки по професіям: машиніст бурильної 
установки, бурильник, пом. Бурильника, стропальник —  НПАОП 74.2-1.02- 
90 «Правила безпеки при геолого розвідувальних роботах» —  допускаються 
до роботи. 5 осіб.

Працівники підприємства, у  встановлені терміни, пройшли навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці.

Є в наявності експлуатаційна документація на машини, механізми, 
устаткування, паспорти, інструкції з експлуатації, схеми розміщення на 
заявлене устаткування, яке знаходиться у  справному стані. На 
підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених 
робіт.

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами 
індивідуального захисту згідно норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Засобам 
індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 
занесенням у  відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної 
роботи з інструментом та пристроями.

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань 
охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в 
Декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного 
інструктажу та навчання з питань охорони праці з плакатами та 
наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань 
з питань охорони праці за посадами та професіями.

Про і ть за надання в декларації недостовірних даних попереджений

Є.І.Олійник
(ініціали та прізвище)

М.П.

$ І — Ж — 2° І^ -

господарювання у
Декларація зареєстрована у 
ідарювання у територіальному

с £ _ __________ 2 0 ^  р. N # 0

журналі обліку суб'єктів 
органі Держгірпромнагляду

Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в 
разі її наявно,сті.
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