
ІьвівськА МШАЩА 
ІУГМІІЬВОВА' 

І № 
від 

Адмініарзто' 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

^^^^^?^^^^^имогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця 

Д /я юридичної особі/: 
Наіімеиуваиия юриОичиої особи: ТзОВ «Надрагідробурмаш » 
Місгіезиа\ч)()ж'еиия юрихкічиоїособи : 82193, Львівська область. Дрогобицький район, село Старий 
Кропивник, вул. Першотравнева 35а 

Мїсис її()ержавноіреєстрсщії: Дрогобицька районна державна адміністрація Львівської обласі і 

Кос) п.іатиика поОатків згідно з ЄДРПОУ: 37349225 

///Vиип{и\ ІМ'Я то по ОІПІІЬКІНІІ }<сі)і(^}іики: Грозик Роман М и р о с л а в о в и ч 1 

Номер телефону, телефаксу, адресо електронноїпоиіпги: т е л - ф а к с ( 0 3 2 4 4 ) 3-3 1-05., моб. Гел 
067-32-58-508, пасігаідісІгоЬигта8Ь@^таі1.сот 

Місг^е (адреса) виконання робіт гндвии(еної небезпеки : 633 ГК Харківська область, 
Красноградський район, село Першотравневе, свердловина №15 Західно-Хрестищенського ГКР. 

ІЛформаиія про наявність договору страхування иивільної відіювідаїьності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідкш можт/вої гикоди: віс)повіс)но до постанови /иібінені)' 
міністрів України УЬІ788 від 16, П.2002р страхування не проводилось , тхшу що не лик ои \ кпив 
підвшценої небезпеки 
/нформаїїія про провеОення добровільного аудиту з питань охорони іщиц- не }ір(>воонлш;н. 
Я, Г розик Роман К4ирославович — голова правління ТзОВ «Надраї ідробурмаш » цією 
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвіиценої небезпеки га/або 
експлуатації (застосування) гаких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

наііменування вноу робіт піОвшценої небезпеки та мсниин механізмів устаткування пювиїцеиоі 
небе шеки їх марка, оата виготовлення, країна п()хо()лсення: 
-машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі, а саме: 

п/п 
Назва Марка 

Дата 
вигото
влення 

Країна похо 
д же пня 

1. Д и з е л ь н а е л е к і р о с І ан ці я 
к:в С60ЯХ 20 і ! р Еіелика 

Британія 

7 У н і в е р с а л ь н и й п і д й о м н и й агрегат 2014 р. Росія 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕГЖПРАЦІ 

Вх. 



Кількість робочих міаіь, в тому числі на яких існує підвіпнетш ризик виникнення травм: 
На підприємстві працює 20 чоловік з них 8 чоловік виконує роботи підвищеної небезпеки та 
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки 

Кількість будівель і споруд (прилншень): 
~ Вагон майстра-1. 
~- Спальний вагон-] . 
~ Столова-1 

- Інструментальний вагон-1. 

Інип віОомосни : 

Прізвииіе, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони прсщі та промислової безпеки: 

- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по 
ТзОВ «Надрагідробурмаш» - директор Грозик Роман Мирославович, 

- Відповідальний за організаційно-мегодичне керівництво діяльністю структурних гпдрозді„ПЇ^ 
й функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних рішень та 
контроль за їх реалізацією — начальник відділу з охорони праці Скірляк Микола Іванович, 

~ Відповідальні за безпечне виконання робіт по дільниці: 
Начальник ЦКРС — Пилипюк Микола Васильович 

Наявність служ'би охорони праці: На підприємстві створена служба охорони праці, 
розроблені та затверджені інструкції з охорони праці, з прациипіками проводяться піструкіажі, 
навчання та перевірка знань з питань охорони праці Наявна експлуатаційна 
документація на устаткування. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно встановлених норм. Наявні необхідна нормативно-правова га 
матеріально-технічна бази, навчально-методичне забезпечення. 

•І 
На ТзСЗВ « Надрагідробурррмаш » наказом № 1 - 0 П від 26.08.2014р створена служба з охорони 
праці на підприємстві. 

Іиформагііїпро інструїаіії: На ТзОВ « Надрагідробурррмаш » розроблені та затверджені накаи)м і 
7-ОП від 7.10.2014р інструкції по охороні праці по професіях ; 

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників: 
На ТзОВ «Надрагідробурмаш » наказом № 38-ОП від і 8.04.2016 року створена постійно діюча 
комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли в 1111 «'іахідпиіі 
навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки» м Львів'згідно 
протоколу №01-08 від 25.10.2016р про перевірку знань з питань сторони пращ 

№ Прізвище та Посада | Місце проведення навчання 
п\п імя по батькові 

1 Павлюк В. Г, Заступник директора ио КРС ПП «Західний навчально-
інформаційний центр з охорони праці 

І ! та промислової безпеки» м Львів 

2 Германчак Головний механік ПП «Західний навчально-
М,Д інформаційний центр з охорони праці 

та промислової безпеки» м Львів' 



з Мельниковим 
І.П. 

Головний енергетик 

4 Скірляк М І . Начальник відділу ОП 

ПП «Західний навчально-
інформаційний центр з охорони праці 
та промислової безпеки» м. Льви^ 

ПП «Західний навчально-
інформаційний центр з охорони праці 
та промислової безпеки» м. Львів 

Іііфорл/спіі/ про п[)()ве()е}іии навчання та інструктажу з питань охорони праці робітників: 
На ТзОВ ^<Палрагідробурмаш» наказом № 2-0П-1 від 27 08.2014 року затверджено положення про 

порядок проведення навчання та перевірці знань з питань охорони пращ, затверджено графік 
проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з планом-
графіком проведення навчання та перевірки знань з пітгань охорони праці, а також після перевірки 
знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання 
робіт. ^ 

Експ:іуатаиіина докуліентагіія: На ТзОВ «Надрагідробурмаш» є паспорта на усе обладнання та 
схема розміщення по виробничім дільницям, обладнання знаходиться в справному стані. 

Забезпечення засобами Індивідуа'іьного захисту: 
ТзОВ «Надрагідробурмаш» забезпечено спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуальної о 
захисту. 
1. Чоботи шкіряні 
2. Чоботи резинові 
3. Чоботи шкіряні утеплені 
4 Костюм х/б 
5. Рукавиці х/б 
6. Перчатки резинові 
7. Перчатки діелектричні 
8. Куртка ватна 
8. Брюки ватні 

20 пар 
20 пар. 
20 пар 
20 шт 
20 пар 
20 пар 
2 пари 
20 шт 
20 шт 

Нормсітивно-правової та матеріальночіїехнт навчально-методичного забезпечення: 
на ТзОВ «Надрагідробурмаш» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці, наказом № 7 - 0 П 7.10,2014 року затверджено та введено у дію положення про проведення 
навчання та перевірці знань з питання охорони праці, підприємство має кабінет по проведенню 
навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками, також є нормативно 
правові акти з охорони праці: 

Правила полсежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-200 

Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги СП 1042-73 
до виробничого обладнання 

Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. ДСТУ 3273-95 

Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги НПАОП 63 1 1-7 ()4~8-
безпеки. 

Вібраційна безпека. Загальні вимоги ГОСТ 12.1 012-90 



Вимоги безпеки при роботі на висоті 

Газополумяна обробка металів. Вимоги безпеки 

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками 

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми 

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації 

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу 
електромагнітних випромінювань 

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами 
електромагнітних полів 

НПАОП 0.00-7,07-^07 ! 

ГОСТ 12,.>.036-84 

ДНАОП О 03^3 28-93 і 

ДНАОП О 03-3.29^96 

д е н З 3.6 039-99 

д е н 239-96 

ДСанПіН 3,3.6-096-200: 

Єдині санітарні правила для підприємств (виробничих об 'єднань) , цехів і СП 2672-83 
хчастків, призначених для використання праці інвалідів і пенсіонерів по і 
старінню. 

Костюми чоловічі для захисту от підвищених температур. Технічні 
\ .мови 

Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації 
об'єктів підвищеної небезпеки 

Охорона праці. Терміни та визначення основних поняіь 

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами 
праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх 

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами 
праці, на яких забороняється застосування праці жінок 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою 

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі 

Положення про державну експертизу умов праці 

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взугтям та іншими засобами індивідуального захисту 

Положення про порядок трудового і професійного навчання 
неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та 
важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки 

Положення про розробку інструкцій з охорони пращ 

Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, 
споруд, їх частин та конструктивних елементів 

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних 
ситуацій і аварій 

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки 

Правила атестації зварників 

Правила безпеки систем газопостачання України 

Правила безпечної експлуатації електроустановок 

Правила безпечної експлуатації гепломеханічного обладнання 
електростанцій і теплових мереж 

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями 

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок. 

ГОСТ 12,4,045-87 

НПАОП 0.00-3.08-02 

ДСТУ 2293-99 

НПАОП О 03-3 29-94 

НПАОП О 03-8 08-93 

НПАОП 0,00-8.24-05 

НПАОП 0,03-8.06-94 

НПАОП 0.05-4.01-90 

НПАОП 0,00-4,26-96 

НПАОП 0 0 0 - 4 24-03 

НПАОП О 00-4 15-98 

ДБН В;і 2-І-9> 

НПАОП 0,00-4,33-99 

НПАОП О 00-6,18-04 

НПАОП 0,00-1,16-96 

НПАОП О 00-1 20-98 

НПАОП 40 1-І 01-97 

НПАОП 40 1-І 02-01 

НПАОП 0,00-1,30-01 

НПАОП 40 1-1 32-01 



Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП О 00-1 01-07 

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів НПАОП О 00-1 08-04 

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари НПАОП О 00-1 26-06 
не більше 0,07 МПА (0.7 кг/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з 
температурою нагріву води не вище 115 С 

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під НПАОП О 00-1,07-94 
тиском і 

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої НПАОП 0,00-1 І 1-98 
води 

Правила експлуатації вогнегасників НАПГі Е> 01 008- 2004 

Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40,1 -1 07-01 

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці НПАОП О 00-1 42-83 
металів 

Правила обстеження оцінки технічного стану та паспортизації НПАОП 45.2-1 01-98 
виробничих будівель і споруд 

Правила охорони праці в архівних установах НПАОП О 00-1.38-05 

Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 60 2-1.28-97 

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0,00-1.1 5-07 

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001 -2004 

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних НПАОП 0,00-1 З 1-99 
машин 

Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних НПАОП О 00-1 37-04 
засобів, що .не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі 
загального користування 

Про видачу мила на підприємствах НПАОП О 00-3 ()6-22 

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових Н П А \ О П О 00-4 36-87 
продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з 
шкідливими умовами праці 

Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів НПАОП 0.00-6.03-93 
про охорону праці, що діють на підприємстві 

Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки. НПАОП 63.1 1-7 02-87 

Санітарні правила по гігієні труда водіїв автомобілів СП 4616-88 

Санітарні правила по розміщенню и обладнанню кабін машиністів ^ СП 1204-74 
кранів 

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН З З 6 037-99 

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.."̂  6 042-99 

Сигналізація знакова для управління процесами переміщення вантажів НАОН 6 І 00-2 ()7-83 
кранами 

СНиП 111-4-80* "Техніка безпеки в будівництві" НПАОП 45 2-7 02-80 

Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють НПАОП () 00-5 20-94 
нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів 

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт НПАОП 0.00-5.06-94 
з переміщення вантажів кранами і 



Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання НПАОП 0,00-5 07-94 
вантажопідіймальних кранів в справному стані 

Типове положення про кабінет охорони праці НПАОП О 00-4 20-07 

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства НПАОП 0,00-4,09-07 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з НПАОП О 00-4 12-05 
питань охорони праці 

Типове положення про службу охорони праці І НПАОП 0.00-4 21-04 

Про в і д п о в і д а л ь н і с т ь з а н а д а н н я 
д а н и х по і 

Р М . Грозик 
(ініціали та прізвище) 

М.П 
20 вересня 2 0 1 9 ^ 

д е к л а р а ц і ї н е д о с т о в . і р н и х 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному орган 
Де^^жпраці , 
<^ ^/^есп^ 2 0 ^ р N т и 9 • 

Головне управління Держпра 
у Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р С В А Н С 


