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Відомості про роботодавця Державне підприємство «Укрчорметгеологія»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50031, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Женевська, буд.4 . код платника податків
00193737, код виду діяльності 71.12____________________________________________________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_____ Директор Бойко Сергій Станіславович. моб.+380676384772_________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________________________ e-mail geomp@ukr.net____________________________
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;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області______
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
_____ договір не укладався__________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився_____
(дата проведення аудиту)

_________________ Я. Бойко Сергій Станіславович______________________________________
(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:
(найменування виду робіт

_____ Мяттшни. механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в
акваторії моря._________ ____________________________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Бурові установки: УКБ-500С (4) 1988р. виготовлена, введена в експлуатацію!992р.,заводський
номер 1796. підприємство-виробник Луганський завод бурових станків, експлуатується згідно
дозволу №705.14.15 від 24.12.2014р. подовжений до 23.12.2024р. виданий державною службою
гірничого нагляду та промислової безпеки України: бурова установка УГБ1ВС 1990р-_____
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

виготовлення, підприємство виробник Камінський машинобудівельний завод, заводський № 1243
експлуатується згідно дозволу №705.14.15 від 24.12.2014р. подовжений до 23.12.2024р. виданий
державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України: бурова установка
УРБ-2.5А. дата виготовлення 1987р., дата вводу в експлуатацію 1987р., підприємство-виробник
Камінський мятпинобудівельний завод, заводський № 1054, експлуатується згідно дозволу
№705.14.15 від 24.12.2014р. виданий державною службою гірничого нагляду та промислової

безпеки України, подовжений до 23.12.2024р Головним
управлінням
Держпраці
Дніпропетровській області:_________ _________ ____________________________ _

у

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 6. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 4_______________________________________________________________________ _
кількість робочих місць, у тому числі н а , яких існує підвищений ризик виникнення травм

_____ Державне підприємство «Укрчорметгеологія» має власну виробничу базу, ремонтнотехнічну майстерню, склад бурового устаткування, гаражі, за адресою Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, вул.. Женевського 4____________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор - Бойко Сергій Станіславович. головний інженер - Мироненко
Сергій Іванович. Пройшли навчання в приватному закладі «Центр професійної освіти і
навчання» м. Кривий Ріг, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої
(до медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу
№389): НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин що проходять
під тиском» протокол №384: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила пожежної безпеки» витяг з
протоколу №868/4.20-2017: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті» протокол №381.
Відповідальні особи пройшли навчання у приватному закладі «Центр професійної освіти і
навчання», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області: Бойко С.С. - посвідчення № 389-17-06 від 19.05.2017р., перевірка знань з охорони праці,
гігієни праці, надання першої (до медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної
безпеки (витяг з протоколу №389), № 868-17-01 від 06.10.2017р. «Правила пожежної безпеки»,
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів: Журба В.В. - посвідчення №
381-17-01 від 19.05.2017р. перевірка знань з «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» (витяг з протоколу №381), № 868-17-02 від 06.10.2017р. «Правила пожежної безпеки», №
389-17-07 від 19.05.2017р. перевірка знань з охорони праці, гігієни праці, надання першої (до
медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу №389),
Мироненко С.І. - посвідчення № 389-17-05 від 19.05.2017р. перевірка знань з охорони праці,
гігієни праці, надання першої (до медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної
безпеки (витяг з протоколу №389), №384-17-03 від 19.05.2017р. перевірка знань з «Правил
будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (витяг з протоколу №384).
Дані особи відповідають, за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та безпеки і
дотримуються «Правил безпеки при геологорозвідувальних роботах».______________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та безпеки

Наказом №1 від 15.01.2020р. майстра бурового свердловин Журба В.В призначено
відповідальним за виконання промислової безпеки та охорони праці, головний інженер
Мироненко С.І. наказом №21 від 14.05.2018 призначений відповідальним за безпеку введення
робіт
Згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
знань з питань охорони праці». 15.01.2020 наказом №2 створена постійно діюча комісія з
перевірки знань складі: голова комісії - директор Бойко С.С., члени комісії: керівник служби
охорони праці - майстер буровий свердловин Журба В.В.: геофізик Осипчук В.Ю.____________
Працівники проходять інструктажі та перевірки знань у відповідності до «Положення про
порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці» (затвердженого
директором 05.04.2016р.).
Також на підставі розроблені: Положення про комісію з питань охорони праці (наказ № 2
15.01.2020р.): Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці від 20.01.2016р. Перелік інструкцій з охорони праці затверджений 20.01.2016р.:Наказ про
створення постійно діючої комісії для перевірки знань з охорони праці №2 від 15.01.2020р.
(згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05.) Розроблена інструкція вступного інструктажу з охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного мінімуму.
______________________________
Перелік інструкцій з охорони праці затвердженні 14.08.2016р. в тому числі: для машиніста
бурильної установки №1. надання допомоги постраждалим при нещасних випадках №5. при

бурінні свердловин на воду №8, з безпеки робіт при монтажі ексттлуятгії і ремонті
геологорозвідувального обладнання №11.______________________________________________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: Журнал реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці: книга нарядів: журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці.______________________________ ________________________ _______
наявність служби охорони праці, інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Працівники підприємства які експлуатують бурові установки:
Труфанов О.І. пройшов навчання в Артемівському середнє професійно-технічне училище
53 м.Артемівськ. Донецька обл. в 1986р. за професією бурильник механічного обертового
буріння, атестат №217_______________________________________ _________________
Левенець O.A. пройшов навчання на ДП «СхідГЗК» за професією машиніст бурової
установки, реєстраційний №1313____________________________
Седляр С.И. пройшов навчання у Криворіжському гірничому технікумі, де отримав
кваліфікацію машиніст бурової установки в 1980р. за №9_________________________________
Працівники підприємства пройшли навчання на перевірку знань в комісії підприємства
згідно загального курсу охорона праці «Правил безпеки в геологорозвідувальних роботах» згідно
з протоколу №9 від 14.01.2020р._______________________________
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд в
«Український науково-дослідний інститут промислової медицини» м. Кривий Ріг.____________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти,
керівництво з експлуатації, інструкції з користування) на всі технічні засоби, що декларуються.
експлуатаційна документація,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального
захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше.) у відповідності до чинних
нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал
видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.__________
засоби індивідуального захисту

_____ На підприємстві в наявності: закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.4.21-04_____
«Типове положення про службу охорони праці»: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-1.24-10.
_____ На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання перевірки знань
з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям перевірки знань з питань охорони
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що постійно оновлюються за
>могою офіційних Інтернет джерел, друкованих видань.________________________________
іі
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці ^
20-^0. № У/?,
/2 _______ .
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 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 податкової служби і мають відмітку в паспорті.

