
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Державне підприємство 

«Державний інститут по проектуванню підприємств 
гірничорудної промисловості «Кривбаспроект»_________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 
Поштовий, 40, код згідно ЄДРПОУ 04689369____________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

_Директор Перегудов Володимир Володимирович т. (0564)92- 
35-87__________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

Факс (0564) 92-40-41.______________________________________
E-mail:krivbassproekt@krivbassproekt.com.ua_____________

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 16 лютого 2021р.________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Перегудов Володимир Володимирович__________________
(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: роботи, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра; роботи в бункерах___________________________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

mailto:krivbassproekt@krivbassproekt.com.ua


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

Кількість робочих місць 33 у тому числі тих, на яких 
існує підвищений ризик виникнення травм 2. Роботи 
виконуються на території замовника при проведенні 
обстеження будівель і споруд.______________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Приміщення є державною власністю і закріплюється за ДП 
«ДПІ «Кривбаспроект» на праві господарського відання згідно
зі____ Статутом____ підприємства,_____затвердженого____ наказом
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України №317 від 13.11.2019р.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

І Н Ш І  В І Д О М О С Т І

Завідувач вимірювальною лабораторією Багорко Вячеслав 
Миколайович, начальник відділу промислового і цивільного 
будівництва Щерба Володимир Вікторович, начальник сектору 
відділу ВПтаЦБ Пінська Оксана Василівна, інженер- 
проектувальник 1 категорії Арчаков Володимир Миколайович, 
інженер-проектувальник 1 категорії Грошев Сергій Іванович, 
інженер-проектувальник 1 категорії Майборода Надія 
Василівна, інженер-проектувальник 1 категорії Поповський 
Володимир Віталійович, провідний інженер-проектувальник 
Штарьов Євген Васильович пройшли навчання у ДП «Навчально- 
курсовий комбінат «Кривбасбуд». Перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(НПАОП 0.00-1.15-07). Витяг з протоколу №534 від 
21.08.2019р.

Завідувач вимірювальною лабораторією Багорко Вячеслав 
Миколайович, начальник відділу промислового і цивільного 
будівництва Щерба Володимир Вікторович, начальник сектору 
відділу ВПтаЦБ Пінська Оксана Василівна, інженер- 
проектувальник 1 категорії Арчаков Володимир Миколайович, 
інженер-проектувальник 1 категорії Грошев Сергій Іванович,
інженер-проектувальник 1____категорії Майборода Надія
Василівна, інженер-проектувальник 1 категорії Поповський 
Володимир Віталійович, провідний інженер-проектувальник 
Штарьов Євген Васильович отримали кваліфікацію і атестовані
як____особи,____ відповідальні____за____проведення____обмірно-
обстежувальних робіт у ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривбасбуд». Протокол №621 від 12.09.2019р.________________

Директор Перегудов Володимир Володимирович , в.о. 
головного інженера Дуплій Роман Олександрович, головний
інженер проектів Ковальов Костянтин Валерійович, заступник



директора з господарських питань Басюк Андрій Григорович,
заступник директора з економіки та перспективного розвитку 
Григорчєв Ігор Євгенійович, заступник головного інженера по 
промисловим об'єктам Протасов Віктор Петрович, головний 
бухгалтер Баглюк Наталія Олександрівна, старший інспектор з 
кадрів Соломахіна Олена Миколаївна, юрисконсульт 1 
категорії Луценко Сергій Володимирович, головний інженер 
проектів Гамалінський Ігор Анатолійович, головний інженер 
проектів Азаренко Дмитро Васильович, головний інженер 
проектів Сидор Василь Михайлович, головний архітектор 
проектів Мойся Іван Іванович, помічник головного інженера 
Віденко Андрій Євгенович, помічник головного інженера 
Червінчук Ольга Юріївна, помічник головного інженера 
Зубченко Наталія Василівна, начальник планово-виробничого 
відділу Лубенець Олександр Юрійович, начальник техніко- 
економічного відділу Гук Андрій Юрійович, начальник 
технологічного відділу Мироненко Андрій Іванович, начальник 
електротехнічного відділу Беліч Олександр Валерійович, 
начальник відділу промислового та цивільного будівництва
Щерба____ Володимир____ Володимирович,____ начальник____ відділу
вишукувань, гідротехніки та генплану Шевчук Олександр 
Володимирович, завідувач групи ВВГтаГ Петрова Людмила 
Володимирівна, начальник екологічного відділу Аблець 
Валерій Вікторович, начальник експлуатаційно-технічного
відділу____Войналович____Віталій____Миколайович,____ диспетчер
автомобільного транспорту Гаркуша Наталія Петрівна, 
пройшли навчання у ДП «Навчально-курсовий комбінат 

«Кривбасбуд». Перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області Законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. 
Протокол №408 від 26.06.2019р.__________________________

Пінська О.В., Багорко В.М. пройшли навчання з курсу 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ДП 
«Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Протокол №4 31 
від 20.08.2020р.

На підприємстві наказом від 05.01.2021р. №2а-0 створена 
комісія з перевірки знань з загального курсу охорони праці 
та НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час робіт 
на висоті. Голова комісії: Щерба В.В. Члени комісії: 
Пінська О.В., Багорко В.М.

Арчаков В.М., Грошев С.І., Майборода Н.В., Дроботюк A.B., 
Поповський В.В., Штарьов Є. В. пройшли навчання з курсу 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
комісії підприємства (протокол №107 від 29.01.2021р.) а



також навчання Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) (протокол №108 від 
29.01.2021р. )__________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 181 від 24.07.2009р. призначено відповідального 
за забезпечення протипожежного режиму на всіх об'єктах 
інституту заступника директора з господарських питань 
Басюка Андрія Григоровича. Наказом №38-0 від 28.04.2015р. 
створено сектор з ОП. Наказом №15-П від 20.05.2013р. 
затверджено структуру службу з охорони праці. Наказом №50-К 
від від 30.04.2015р. призначено Калантаєвську К.В. 
провідним інженером з охорони праці. Наказом №61-0 від 
26.08.2016р. призначена Калантаєвську К.В. начальником 
сектору з ОП. Посвідчення№4 4 82 про перевірку знань ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» загального курсу «Охорона 
праці». Витяг з протоколу №229 від 22.03.2017р. Наказом
№41-К від 18.02.2020р. призначено________Качаненко Я. В.
начальником сектору з ОП на період декретної відпустки 
Калантаєвської К.В. Качаненко Я. В. пройшла навчання у ДП 
«Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання____ першої_____(домедичної)____ допомоги____ потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки. Витяг з протоколу № 181 
від 11 червня 2020 р. Посвідчення №00000442 від
11.06.2020р.____________________________________

наявністю служби охорони праці,
Наказом №84-0 від 25.10.2016р. призначено відповідальну 
особу за безпечне виконання робіт на висоті, верхолазних 
робіт - Щербу В.В. Наказом №85-0 від 25.10.2016р. 
затверджено, особу, яка має право видачі і затвердження 
нарядів на виконання робіт - Пінську О.В.
Також на підприємстві розроблені:
Положення про службу охорони праці на підприємстві ДП «ДПІ 
«Кривбаспроект». Наказ про затвердження/перегляд №81-0 від 
20.10.2016р., Положення про порядок навчання і перевірки
знань_____з_____питань_____охорони_____праці ._____Наказ_____про
затвердження/перегляд №8-П від 28.04.2012р., Положення про
систему____ управління____ охороною____ праці ._____Наказ____ про
затвердження/перегляд №87-0 від 11.08.2020р., Положення про 
роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони 
праці. Наказ про затвердження №22-0 від 10.03.2020 р., 
«Положення про порядок видачі, затвердження і виконання 
нарядів на виробництво робіт ДП «ДПІ «Кривбаспроект», 
затверджене наказом №4-о від 19.01.2021р.___________________ _
Інструкція з охорони праці для працівників,____які
відряджаються на споруджувані і діючі промислові об'єкті. 
Наказ про затвердження №7 6-0 від 01.11.2017р. Інструкція з



охорони праці під час виконання робіт на висоті та 
Інструкція з охорони праці при виконанні верхолазних робіт. 
Наказ про затвердження №117-0 від 13.11.2020р., «Інструкція 
з охорони праці при проведенні робіт з обстеження будівель
і споруд.», затверджена наказом №107-0 від 01.10.2020р.____
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці. 
Наказ про затвердження №10-П від 12.07.2012р._______________

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на 
підприємстві:

- - журнали реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці;

- - журнали реєстрації проведення первинного інструктажу з 
питань охорони праці;

- -журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві .'
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці експлуатаційної

документації,

Працівники підприємства ДП «ДПІ «Кривбаспроект», що
виконують роботи на висоті, раз на рік проходять
періодичний медичний огляд у міській лікарні №3 м.
Кривого Рогу._________________________________________________

На____ підприємстві____ розроблені____ та____ впроваджують ся
«Комплексні заходи щодо досягнення встановлених норм 
безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання
випадкам_____ виробничого_____ травматизму,_____ професійних
захворювань і аварій на 2021 рік._________________________
Працівники____ підприємства____ забезпечені____ спецодягом,
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно з
Нормами____ видачі____ спецодягу____ та____ інших____ засобів
індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, 
черевики та інше) відповідно до чинних нормативних 
актів згідно з Додатком №4 до Колективного договору. На 
кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 
Ведеться Журнал реєстрації вимог на видачу засобів 
індивідуального захисту. Основним запобіжним засобом від 
падіння з висоти працівників підприємства є запобіжні 
пояси. Запобіжні пояси перед вводом в експлуатацію та в 
процесі експлуатації (1 раз у 6 місяців) піддаються 
випробуванням. Останній протокол механічних випробувань 
засобів захисту №ЕТДЛ(Н)-ПВ-1912/20 від 11.11.2020р.

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону 
праці»; НПАОП 0.00.4.21-04 «Типове положення про службу



охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типові положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці»; НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці 
і промислова безпека в будівництві. Основні положення 
(ДБН А.3.2-2-2009 ССБП).
На підприємстві розроблені та затверджені програми 
проведення вступного інструктажу, розроблені тестові 
білети за напрямами перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою інтернету, періодичних та

бази навчально-методичного забезпечення)

_______ Перегудов В.В.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці ___
03 2021 р.

№ ________ .

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.".
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