
декларація _____— .
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці vіг -CMccdr/ 2 - 2  о,
вх 1 f w l f f l ..... - ~

Відомості про роботодавця Державне підприємство «Український інститут по проектуванню металургійних заводів):
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро. Січеславська Набережная, будинок 17,__________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЕДРПОУ 00188311. Стасевський Станіслав Леонідович._____________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

тел. (056) 756-23-51, (056) 778-10-89. e-mail: postmaster@gipromez.dp.ua_______________________________________________
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;
____________________________ на території Дніпропетровської області_____________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
________________ експлуатація установки розвідувального буріння УРБ-2А-2________________________________

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно

відшкодування наслідків можливої шкоди договір відсутній_______________________________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився________

(дата проведення аудиту)
Я. Стасевський Станіслав Леонідович___________________________________

(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 питан 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
машини, механізми, устатковання для буріння свердловин на суходолі________________________________________________

(найменування виду робіт
підтверджую експлуатацію бурової установки, а саме:____________________________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
установка розвідувального буріння УРБ-2А-2____________________________________________________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
заводський номер: 5295. 1990 рік. Свердловський машинобудівний завод. Україна____________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
експлуатується з отриманням Дозвілу № 0025.18.12______________________________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
п’ять робочих місць: директор: заступник директора з загальних питань: завідувач групи з охорони праці: в,о. начальник

сметно-економічного відділу: начальник дільниці бурових робіт._____________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

два робочих місця на яких існує підвищений ризик виникнення травм_______________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

одна адміністративна будівля, тридцять структурних підрозділів____________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор Стасевський С.Л. пройшов у ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання законів та нормативно-правови 
актів з охорони прані в об’ємі загального курсу «Охорона праці» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці 
Дніпропетровській області (протокол № 69-17 від 26.10.2017 р.). Заступник директора з загальних питань Козаринський І.Е 
пройшов у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об’єм 
загального курсу «Охорона праці» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 33 
від 19.04,2017 р.). В.о, начальника сметно-економічного відділу Торотенкова Н.Д.. завідувач групи з охорони прах. 
Кривченко Н.Є.. пройшли у ДП «Придніпровський ЕТП» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці 
об’ємі загального курсу «Охорона праці» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 17-17 від 26.04.2017 р. та № 17-17/1 від 27.04.2017 р.). Начальник дільниці бурових робіт Папуша Ю.М. пройшов у ДІ 
«Придніпровський ЕТЦ» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорон 
праці» та перевірку знань в комісії ТУ Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області (протокол № 118 від 27.05.2015 р. 
Завідувач групи з охорони праці Кривченко Н.Є. пройшла у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчанн 
НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці 
Дніпропетровській області (протокол № 1083 від 13.10.2017 р.і. Начальник дільниці бурових робіт Папуша Ю.М., техні 
Корж В.І., машиніст бурової установки Зубач О.С. пройшли у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання НПАОП 74,2 
1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах» та перевірку знань в комісії ТУ Держгірпромнагляду
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Дніпропетровській області (протокол № 868 від 06.10.2015 р.). Працівник Корж В.І. здобув професійну підготовку за фахоїу 
машиніст бурової установки на курсах технічного навчання ДП «Східний ГЗК» (свідоцтво № 1699 від 16.03.2005 р.)
Працівник Зубач О.С. здобув професійну підготовку за фахом машиніст бурової установки на курсах технічного навчанш 
ДП «Східний ГЗК» (свідоцтво № 1178 від 06.05.2011 р.). Працівники Корж В.І.. Зубам О.С. пройшли перевірку знань з питані 

згідно з інструкціями з охорони праці в об’ємі виконуваемих робіт у комісії підприємства (протоколи № 1охорони праці
від 27.02,2017 р.. № 2 від 28.02.2017 рЛ

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
У ДП «УКРДІПРОМЕЗ». згідно з наказом № 28/03-1 від 28.03.20І4 р„ створена та діє служба охорони праці, обов'язки
завідувача групи з охорони праці покладено на Кривченко Н.Є.. Згідно з наказом № 20/03-1 від 20.03.2014 р., переглянуте 
затверджене та введено в дію «Положення про службу охорони праці». Згідно з наказом № 07/08-1 від 07.08.2017 р. 
переглянуте, затверджене та введено в дію «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охороні
праці». Згідно з наказом № 92 від 12.07.2012 р„ затверджене та введено в дію «Положення про систему управління охоронок 
праці». Наказами № 10/01-1 від 10.01.2017 р. у ДП «УКРДІПРОМЕЗ» затверджені інструкції з охорони праці
Наказом № 11/12-1 від 11.12.2017 р. у ДП «УКРДІПРОМЕЗ» переглянуті та затверджені посадові інструкції
Наказом № 06/12-1 від 06.12.2017 р. у ДП «УКРДІПРОМЕЗ» створено комісію з перевірки знань працівників підприємства : 
питань охорони праці у складі: голова комісії: заступник директора з загальних питань Козаринський І.В.; члени комісії 
завідувач групи з охорони праці Кривченко Н.Є.; в.о. начальника сметно-економічного відділу Торотенкова Н.Д.; начальнш
дільниці бурових робіт Папуша Ю.М.. Наказом № 26/09-1 від 26.09.2017 р. у ДП «УКРДІПРОМЕЗ» затверджений переди 
робіт підвищеної небезпеки. Наказом № 27/09-3 від 27.09.2017 р. у ДП «УКРДІПРОМЕЗ» відповідальною особою за безпечне 
ведення буріння та експлуатацію свердловин призначений начальник дільниці бурових робіт Папуша Ю.М.________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Інструкція з охорони праці № 57-2015 для машиніста бурової установки затверджена та введена в дію згідно наказу № 18/05-; 
від 18.05.2015 р.. Керівники та фахівці ДП «Укрдіпромез» пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці і
установленому порядку. Працівники, які виконують роботи з буріння пройшли у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд> 
навчання НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах» та перевірку знань в комісї
ТУ Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області (протокол № 868 від 06.10.2015 р.). а також пройшли перевірку знань :
питань охорони праці згідно з інструкціями з охорони праці в об'ємі виконуємих робіт у комісії підприємства (протоколи № 
від 27.02.2017 п.. № 2 від 28.02.2017 р.ї.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Експлуатаційна документація пройшла експертне обстеження в ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці»
висновок експертизи № 12.l-04-QB-0963.17 від 26.12.2017 р.. Працівники ДП «Укрдіпромез». які виконують роботу : 
пі двипіеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям й засобами індивідуального захисту, згідно встановлених нор\ 
(костюм бавовняний, костюм брезентовий (в холодний час -  утеплений варіант), куртка ватяна, в холодний час, чоботи, каскі
будівельні, підшоломник, рукавиці, окуляри, респіратор «Пелюшок ШБ-1». протишумові вкладиші «беруші». тощо.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Нормативні акти з охорони праці, що діють у ДП «Укрдіпромез». розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядої
опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». «Положення пре 
розробку інструкцій з охорони праці в відділах та службах ДП «Укрдіпромез» № 80-2017 затверджено та введено в дію згідж 
наказу№ 22/05-3 від 22.05.2017 р.. діючих нормативно-правових актів: Закон України «Про охорону праці». Кодекс Україні
«Про надра». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р
№ 1107.. НПАОП 0,00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охороні 
праці». НПАОП 0,00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання ті 
затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-4.15-98 «І оложенні
про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 74,2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах» 
У ДП «УКРДІПРОМЕЗ» ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»; «Журнал реестраці 

і з питань охорони праці»; «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці»; «Журнал протоколів перевіркіінструктажів:
знань». Підприємство забезпечено відповідною нормативно-правовою та матеріально-технічною базою. На підприємств 
створено куточок з охорони пради забезпечений наглядною агітацією (плакатами, попереджувальними та пожежними знакамиі прахш-Зі
знаками евакуації!. Норматйвно правова документація постійно оновлюється.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
/" > - П

С.Л. Стасевський
(підщ (ініціали та прізвище)

20__р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
Держпраці ^<ґ, ____ .

територіальному орган

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, 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 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


