
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ____
«РОКСЕРВІС»_________________________ _________ •_______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, літера А, 33400062, директор Загородня 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
Олена Миколаївна, (044) 498-31-55_______________________ _________________________________

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;

м. Рівне та Рівненська область_____________________________________ ___________
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 відшкодування наслідків можливої шкоди___  ГІрАТ «Українська пожежно-___

(найменування страхової компанії,
страхова компанія», 1 рік, № 27-000-576 від 15.05.2018 р._______________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _ 18.04,2018 р.___
(дата проведення аудиту)

Я, Загородня Олена Миколаївна, директор ТОВ «РОКСЕРВІС»_______
(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, 
устатковання підвищеної небезпеки: машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту 
свердловин (п, 1 додатку 7 Порядку), а саме: бурова установка РАМТЕЯА 1500. ідентифікаційний

(найменування виду робіт
№ 107Т12230-1/М5588900. двигун № Б/Н, країна виробник -  Фінляндія, рік виготовлення -2007.__

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
Кількість робочих місць 6, з них 2 на яких існує підвищений ризик виникнення травм

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



будівель І СПОРУД ( п р и м і щ е н ь )  -  2, в и р о б н и ч и х  ОбЄКТІВ -  1 , _______' ____________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

1 дільниця.__________________________ ;______________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості 
Відповідальні особи:

• Філоненко Леонід Анатолійович, в.о. інженера з ОП - за стан охорони праці в цілому по
Товариству._________________ ________ _____________ ________ ___ _____________________

• Харченко Сергій Борисович, начальник відділу сервісної служби - за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства Товариства.__________________________________

• Харченко Сергій Борисович, начальник відділу сервісної служби - за видачу засобів______
індивідуального захисту._______________________________________________ .______________

• Харченко Сергій Борисович, начальник відділу сервісної служби - за організацію та безпечне
проведення робіт з інструментами та пристроями. _ _  __  _______ _______

• Філоненко Леонід Анатолійович, в.о. інженера з ОП -  за проведення медичних оглядів.^
• Балашов Артем Володимирович, інженер гірничих робіт - за безпечну експлуатацію бурової

установки під час буріння, ремонту свердловин._ __ ______ _________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

- Посвідчення № 7518 від 27.03.2018 р.. видане КП «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»
Дніпропетровської обласної ради на підставі протоколу № 37-2 від 27,03.2018 р. директору 
Загородній Олені Миколаївні, про походження навчання і перевірку знань законодавчих і 
нормативно-правових актів з охорони праці, техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій на 
виробництві, електробезпеки, правил пожежної безпеки, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, загальнообов'язкового страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань.________________________ ____  __________

- Посвідчення № 7520 від 27.03.2018 р., видане КГІ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»
Дніпропетровської обласної ради на підставі протоколу № 37-2 від 27.03.2018 р. начальнику 
відділу сервісної служби Харченко Сергію Борисовичу, про походження навчання і
перевірку знань законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, техногенної 
безпеки, надзвичайних си туацій на виробництві, електробезпеки, правил пожежної безпеки, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, загально-обов’язкового страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. ___ _______________

- Посвідчення № 6922 від 23,11.2017 р„ видане КП «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»
Дніпропетровської обласної ради на підставі протоколу № 175 від 23.1 1.2017 р, начальнику 
відділу сервісної служби Харченко Сергію Борисовичу, про походження навчання і
перевірку знань «Правил охорони праці_під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом» ПТПАОП 0.00-1.24-10),___

- Посвідчення № 030568)7 від 06.12,2017 п„ видане К) І «І ІАВЧ АДЫ і( )-НИР( )ЬІ НІЧИЙ
ЦЕНТР» Дніпропетровської обласної ради на підставі протоколу № 177 від 06.і 2,2017 р. 
начальнику відділу сервісної служби Харченко Сергію Борисовичу, про походження 
навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки._____________________________

- Посвідчення № 000-49-2018-10 від 16,04.2018 р., видане ТОВ «НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» на підставі протоколу № 000-49-2018 від 16.04.201 8 
р., начальнику відділу сервісної служби Харченко Сергію Борисовичу, про походження
навчання і перевірку знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПК ЕЕ, ПУЕ, ПБ, з присвоєнням IV
кваліфікаційної__групи..  з електробезпеки, та допуском до виконання робіт в
електроустановках напругою до 1000 В.

- Посвідчення № 7519 від 27.03.2018 р„ видане КП «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР» 
Дніпропетровської обласної ради на підставі протоколу № 37-2 від 27.03.2018 р, в. о, 
інженера з 011 Філоненко Леоніду Анатолійовичу, про походження навчання і перевірку 
знань законодавчих j нормативно-правових актів з охорони праці, техногенної безпеки, 
надзвичайних ситуацій на виробництві, електробезпеки, правил пожежної безпеки, гігієни



праці, надання першої допомоги потерпілим, загально-обов’язкового страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань._________________________

- Посвідчення № 000-49-2018-09 від 16.04,2018 р„ видане ТОВ «НАВЧАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» на підставі протоколу № 000-49-201 8 від 16.04.2018 
р., в. о. інженера з ОН Філоненко Леоніду Анатолійовичу, про походження навчання і 
перевірку знань ПБЕЕС, і І І І ІД, ПКЕЕ, ПУЕ, ПБ, з присвоєнням IV кваліфікаційної групи з 
електробезпеки, та допуском до виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В.

- Посвідчення № 6689 від 27.09.2017 р.. видане КП «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»
Дніпропетровської обласної ради на підставі протоколу № 134 від 27.09.20і 7 р, механіку 
Напаяні Миколі Миколайовичу, про походження навчання і перевірку знань «Правил будови 
і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (Н П А О П 0.00-1.59-87). 
атестований- як особа відповідальна за справний стан та безпечну дію посудин, що 
працюють під тиском.___ __  _ _______

- Посвідчення № 6690 від 27.09.20 17 р".видане Kl І ■ і і \ НЧ \ ., 1 і > 1 і () і Н і і ’( ) і > І і И Ч1 И 'і і Н і і 11 Iі-
Дніпропетровської обласної ради на підставі протоколу № 134 від 27.09.2017 р. механіку
Берлінову Олександру_Володимировичу, про походження навчання і перевірку знань
«Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00- 
1.59-87), атестований, як особа відповідальна за справний стан та безпечну дію посудин, що 
працюють під тиском._____  ____________________ __ __________

- Посвідчення № 006523 від і 0.10.2017 ~р~ видане ~кТЇ Т І Ї Х І Б ^ У Ї ^
ЦЕНТР»___ Дніпропетровської ..обласної___ ради, ...механіку__ Берлінову___ Олександру
Володимировичу, про походження навчання і перевірку знань «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1,7.1-13).

- Посвідчення № 000-66-2018-22 від 16,04.2018 р.. видане ТОВ «НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕК ТОР» на підставі протоколу № 000-66-2018 від 16.04,2018 
р. інженеру гірничих робіт Балашову Артему Володимировичу, про походження; навчання і 
перевірку знань законодавчих і нормативно-правових акт ів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, та нормативно-
правових актів з охорони праці, а саме:_НПАОП 74.2- 106-92 «Правила безпеки при
геологорозвідувальних роботах та бурінні свердловин технічного призначення», НПАОП 
45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві ШБИ А.3.2-2-2009)».

У TOB «РОКСЕРВІС» наказом № 0204/8 від 02,04.2018 року створено службу охорони праці, що 
затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 08/QГІ від 01.1 1.2017 року. _ 
затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Виконуючий
обов’язки інженера з охорони праці - Філоненко Леонід Анатолійович ___________

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 0204/7 від 02,04,2018 року затверджені і введені в дію посадові інструкції.
інструкцій про проведення навчання та інструктаж)' з питань охорони праці.

Наказом № 0204/5 від 02.04,2018 року, затверджені інс трукції з охорони праці на професії та на види 
робіт, в тому числі при експлуатації машин, механізмів, устаткування які декларуються: _

№ 1, Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці: _ _ ______
№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках:
№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час експлуатації машин, механізмів, устаткування для 
буріння, ремонту свердловин: _ __ ________ __________
№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на
виробництві:______________ _________________________________________________________________
№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та 
інструментів:___  __________ ______



№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування;_________________
№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;__________
№ 20 , Інструкція під час експлуатації технологічного транспорту.______________________________
№21 Інструкція з охорони праці для машиніста бурової установки._______________________

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке 
затверджене наказом № 01 /ОП від 01.11.2017 року. _______________

- Паспорт та інструкції з експлуатації на бурову гідравлічну установку Пантера 1500. р.в. -  2007.
ідент. № 107Т12230-1/М5588900. двигун № Б/Н. країна виробник -  Фінляндія. _____ _

- Свідоцтво про реєстрацію серія: АМ № 002560. на БУРОВУ УСТАНОВКУ РАШЕІІА 1500. р.в. -  
2007. ідент. № 107Т12230-1/М5588900. двигун № Б/Н, державний номерний знак: Т 02551 АМ.

експлуатаційної документації

Працівники TOB «РОКСЕРВІС» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в 
повному обсязі, а саме: костюм брезентовий -  4 шт., костюм вогнезахисний -  4 шт.. білизна 
натільна -  7 шт„ чоботи кирзові -  7 пар., онучі сукняні -  7 пар., рукавиці брезентові -  7 пар, каска 
захисна з підшоломником -  7 шт.. окулярі захисні -  7 шт.. распіратор пилозахисний -  7 шт..
навушники протишумові -  7 шт.__________________ ________________________

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «РОКСЕРВІС» 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 № 5-ОП від 29.01.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення 
навчання та перевірку знань з питання охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного 
інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою 
та наглядними посібниками. С необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в 
наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використаються при
прове. декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам

ань охорони праці та промислової безпеки.
ативно-правової технічної бази навчально -методичного забезпечення)

О. М. Загородня
(ініціали та прізвище)

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці___________________________ 20 № ________________ _________  .

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. „ , , итг і ' Г —

1̂ йрШ ^ня Держярані у Рівненській області
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О


