
І Центр надання адміністративних по: іуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ ' / г ^ о ь  >гай
відповідності матеріально-технічної бази вимогам зак<5Н0$арщгва з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Держ авне підприємство "Український науково- 
дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології"
(ДП "УкрНДПРІ промтехнології);____________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

52204, Д ніпропетровська обл., м. Жовті Води, Бульвар Свободи, 37;______________
місцезнаходження, код згідно і  СДРПОУ. прізвище, ім'я та по батькові керівника,

код СДРПОУ 143/0483; В. о. директора Чередниченко Антон Юрійович, 
тел.(050)342-32-49, E-mail: ір Ґа iptzw.org.ua

номер телефону, 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:

_____згідно з договорами підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, уетаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди Страховик П рА Т «УПСК», Поліс обов ’язкового

(найменування страхової компанії,

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів;
№  АМ /6231071, виданий 20.08.2018р., строк дії до 20.08.2019 р.,
№  АК/ 7835247, виданий 20.11.2017р., строк дії до 20.11.2018 р .

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Підприємство не підлягає обов'язковому страхуванню цивільно-правової 
відповідальності згідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
16.11.2002 №  1788 (Додаток 1).

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Чередниченко Антон Юрійович,
(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: Експлуатація машин, механізмів, устаткування для буріння

(найменування виду робіт

свердловин на суходолі:



- установка розвідувального буріння УРБ-2А-2 зав.№ 260908, дата
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

виготовлення — 2008 рік, виробник — Київський завод бурової техніки, Україна;
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- установка розвідувального буріння УГБ-1ВС зав. №  2005, дата
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виготовлення -  1987рік, виробник -  ПО «Геомаїй», Росія;
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

робочих місць - 4; в т.ч. на яких існує підвищений р изик виникнення травм- 4
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих. 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

_______________р оботи виконуються на об ’єктах замовника
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Шабатін Валентин Миколайович (начальник науково-
(прізвище. ім’я та по батькові осіб, які відповідають

виробничого відділу інженерних вишукувань та екологічних досліджень 
(далі - Н В В 1В та ЕД) призначений:____________ _______

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

наказом по підприємству від 02.04.2015 № 01-03/24-1 технічніш керівником 
геологорозвідувал ь н их роб im та відповідальним за безпечне ведення бурових  
робіт ;

- наказом по підприємст ву від 23 .08 .2018 № 01-03/55-1 відповідальн им 
за видачу наряд-допусків на в иконання бурових роб іт .

Ю зленко Віктсур Терент ійович (провідний інж енер групи геології та 
бурових робіт  НВВ ІВ та ЕД) наказом по підприємст ву від 23.08.2018  
№ 01-03/55-1 призначений старшим та відповідальним за безпечне 
ведення польових виш укувальних та бурових робіт , розпорядж ення 
якого для всіх членів бригади буровиків під час виконання
виш укувальних та бурових р о біт є обов 'яз ко в им.________________________
Д ля проведення т ехнічного огляду самохідних бурових уст ановок перед  
початком польових робіт , після кож ного капіт ального рем онт у та

рекон с ерв а ції, н а казом по під приємст ву від 23.08.2018 № 01-03/55,_______
створено ком і с і ю з при йман н я в експлуат а ці ю самохідних буров их 
уст ановок (новий склад).
Наказом по підприємст ву від 31.10.2013 №01-03/86 створено службу

наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та

охорони праці. Для забезпечення виконання бур ових робіт на бурових 
установках УРБ-2А-2 та УГБ-1ВС на підприємстві розроблені введені в
дію інструкції з охорони праці:___________________________
№Р79-ОТ-2009 При ведении работ на самоходной буровой установке УРБ-
2А-2, остання дата перегляду 15.12.2017 (наказ про продовження дії



інструкції№01-03/106 від 15.12.2017);

№  112-ÖT-2007 При ведении работ на самоходной установке разведочного 
бурения УГБ-1 В С , остання дата перегляду 15.12.2017 (наказ про

продовження дії інструкції №01-03/106 від 15.12.2017)._______________________
Головний інженер Д.В. Філіппов та начальник Н ВВІВ та ЕД В.М. Шабатін 
пройшли спеціальне навчання з питань охорони праці за напрямком: «Безпека 
проведення геологорозвідувальних робіт» в ТОВ «Учбовий комбінат 

«Дніпробуд», протокол перевірки знань від 25.04.2016 №333.
Наказом по підприємству від 16.01.2017№01-03/04 створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці (новий стад). У відповідності до вимог Типового 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань, у  2017 році 
розроблено нову'редакцію «Положення про навчання з питань охорони праці ДП  
«УкрНДПРІ промтехнологїї», яке було затверджене наказом від 09.10.2017 №01 - 
03/77. З метою організації спеціального навчання і перевірки знань з охорони 
праці машиністів бурових установок, розроблено і затверджено наказом по 
підприємству від 06.10.2017 № 01-03/75 тематичний план, програму 

навчання та екзаменаційні білети для перевірки знань з питань охорони 
праці машиністів бурових  установок, за якими вже здійснєно перевірку знань 
машиністів бурових установок у  2017році.

Наказом по підприємству від 07.02.2018 №01-03/10 затверджено графік 
перевірки знань з питань охорони праці на 2018рік. Під час прийняття на 
роботу та періодично працівникам групи бурових  робіт проводяться 
інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці групи бурових робіт._______

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

На підприємстві наявнаі експлуатаційна документація на бурові установки. 
Працівники групи бурових робіт забезпечені засобами захисту згідно з нормами 
видачі. Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

А. Ю. Чередниченко

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у


