
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази

законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ВИМОГАМ
20

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.+З 806763 84772__________________________
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 д ії 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:

________________________ Радіологічний (дозиметричний) контроль_____________________
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

mailto:geomp@ukr.net


______Кількість робочих МІСЦЬ - 7. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  5____________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі н а , яких існує підвищений ризик виникнення травм

______Державне підприємство «Укрчорметгеологія» має власну виробничу базу, ремонтно-
технічну 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 
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 та перевірку знань у приватному закладі «Центр 

професійної освіти і навчання»: Бойко С.С. -  посвідчення № 389-17-06 від 19.05.2017р.. № 868- 
17-01 від 06.10.2017р.: Журба В.В. -  посвідчення № 381-17-01 від 19.05.2017р., № 868-17-02 від 
06.10.2017р.. Мироненко С.І. № 389-17-05 від 19.05.2017р.. №384-17-03 від 19.05.2017р._______

прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та безпеки

Згідно вимог НПАОП 72.2.-1.02-90 наказом №1 від 15.01.2020р. майстра бурового 
свердловин Журба В.В призначено відповідальним за виконання промислової безпеки та
охорони праці.________________________________________________________________________

Згідно вимог НПАОП 72.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах» 
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.____________________________________________________
-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 геофізика 
№41. надання допомоги постраждалим при нещасних випадках №5. санітарні правила роботи з 
закритими радіоізотопними джерелами іонізуючого випромінення при радіометричних
дослідженнях розрізів бурових свердловин №22.__________________________________________

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. ____________________________________________________________



Працівники пі дприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд в 
«Український науково-дослідний інститут промислової медицини» м. Кривий Ріг.____________

Працівники підприємства які виконують геофізичні роботи:
Плітко Іван Володимирович, начальник геофізичної дільниці, диплом Дніпропетровський 

гірничий інститут ЇІІ№265210. 1969р.. а також пройшов навчання в ТОВ НВП «Прогрес - 1» з 
правил радіаційної безпеки, протокол № 030-2013. Свідоцтво №1398 про підвищення кваліфікації.

Загородський Василь Митрофанович. геофізик, диплом Київський геологорозвідувальний 
технікум Ц №162100. а також пройшов навчання в ТОВ НВП «Прогрес - 1» з правил радіаційної 
безпеки, протокол № 030-2013. Свідоцтво №1396 про підвищення кваліфікації.

Осипчук Вікторія Юріївна. геофізик. Криворізький національний університет, магістр 
М15№014856

Козак Андрій Юрійович, робочий на геофізичних роботах
Баранов Олександр Юрійович, робочий на геофізичних роботах
Працівники підприємства пройшли навчання на перевірку знань в комісії підприємства 

згі дно загального курсу охорона праці «Правил безпеки в геологорозвідувальних роботах» згідно 
з протоколу №9 від 14.01.2020р._____________________________________

наявність служби охорони праці, інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

ДП «Укрчорметгеологія» для виконання робіт з радіологічного (дозиметричного) контролю.
використовує наступну апаратуру:_______________________________________________________

1) Радіометр СРП-68-01, 1988р. виготовлення, країна виробник СРСР №993. свідоцтво про 
повірку чинне до 17.09.2020р. Повірено в ДП «Дніпропетровський регіональний державний 
науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»________________________. ■

2) Радіометр СРП-68-02, 1988р. виготовлення, країна виробник СРСР №207. свідоцтво про 
повірку чинне до 17.09.2020р. Повірено в ДП «Дніпропетровський регіональний державний 
науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»__________________________

3) Радіометр-дозиметр РКС-01 «СТРА-ТУ» ВІСТ412129009-01. країна виробник Україна, 
свідоцтво про повірку чинне до 10.05.2020р. Повірено в ДП «Дніпропетровський регіональний 
державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»________________

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. €  необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що постійно оновлюються за 

змогою офіпійних Інтернет джерел, друкованих видань.
ДЕРЖАВНЕ •нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.С.Бойко
Ідентифікаційним / U S

00133737 (підпис) (ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20-^р. № _____ .


