
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця _ ДЕРЖАВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ _
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

(АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ) ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ.___________________________________________________________________________

Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського. б. 223А. код згідно з ЄДРПОУ 33873405
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

командир загону: Свстратенко Ігор Анатолійович, тел. (050) 077 18 17_________ _______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

reception@dvgrz. dsns. gov.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;

Згідно укладених договорів на території України_______________________________________
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 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. Свстратенко Ігор Анатолійович________________________________________________
(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:

роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, роботи верхолазні, роботи, що виконуються за
(найменування виду робіт

допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомниках_______________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
179 робочих місць, серед яких 179 робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм



відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
адміністратичні та побутові будівлі, розташовані за адресами:

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
1) 50002. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського б. 223а (державна власність)

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
2) 50102. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Рудна. 40А (державна власність)____________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
3) 50011. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Самотьочна. 1 (державна власність)_________
4) 50082- Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна. 1А (державна власність)
5) 50078- Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Юрія Смирного. 2 (державна власність)
6) 57286. Миколаївська область. Вітовський р-н. с. Галицинове. вул. Набережна. 64. майданчик ТОВ 

«Миколаївський глиноземний завод» (орендна власність)_______________________________________
7) 39802. Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників. 16 (орендна власність)_______
8) 71630. Запорізька область. Василівський р-н. с Мала Білозірка. Веселівське шосе. 7 км (орендна 

власність)_____________________ ____________________________________________________________
9) 53403. Дніпропетровська обл.. м. Марганець, вул. Київська 159 (орендна власність)____________
10) 53201 - Дніпропетровська обл.. м. Нікополь. Пр. Трубників. 91а (державна власність)_________
11) 54030. Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Вячеслава Черновола. 4 (орендна власність)
12) 26224. Кіровоградська область. Маловисківський р-н. смт. Смоліне. вул. Козакова. 65 (орендна 

власність)_________________ _______________________________________________________________
13) 26240 Кіровоградська область. Маловисківський р-н. с. Олексіївка. промайданчик ШУ 

«Новокостянтинівське» ДП «СхідГЗК» (орендна власність)________ _____________________________
14) 25019 Кіровоградська область, м. Кропивницький. с. Гірниче, вул. Лінія 10. 57а (орендна 

власність)______________________ ________________ ____________________________ ________
8) 50082. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна. 1 (державна власність) 

складські приміщення, будівлі та споруди, які знаходяться у державній власності розтаовані за 
адресами:

1) 50002- Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського б. 223а (державна власність)
2) 50082. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна. 1А (державна власність)
3) 53403. Дніпропетровська обл.. м. Марганець, вул. Київська 159 (орендна власність)___________
4) 54030. Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Вячеслава Черновола. 4 (орендна власність)

Інші відомості командир загону Свстратенко I.A. та перший заступник командира вагону________
Макарейко P.C.. пройшли навчання та перевірку знань загального курсу з охорони праці в_______
комунальному підприємстві «Навчально-методичний центр» Дніпропетровської обласної ради 

протокол № 155-1 від 30 серпня 2018 року, посвідчення №8553 та №8554 відповідно.______
Наказом ЛВГРЗ ДСНС України від 29 січня 2020 року №11 «Про призначення відповідальних осіб» 

Ri rmoRi пальним за організацію і безпечне проведення робіт на висоті та верхолазних робіт 
призначений помічник командира взводу виробничої діяльності Коновалов С.В. пройшов навчання 
та перевірку знань загального курсу з охорони праці в ДВГРЗ ДСНС України протокол №01/02/18-К 
від 01 березня 2018 року -  посвідчення №292-К; пройшов навчання за професією Верхолаз VII 
розряду в Державному пі дприємстві учбово-курсовому комбінаті «Харківжитлобуд» 05 червня 2020 
року та отримав посвідчення ПК № 52/1-5: спеціальне навчання з питань охорони праці Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ДВГРЗ ДСНС України 
протокол №49/19-СП від 09 серпня 2019 року -  посвідчення №11/108. пройшов навчання та 
перевірку знань «Правил охроони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОА 0.00-1.15-07)». 
На час його відсутності (відпуска. хвороба, відрядження) -  помічник командира навчального ВГРВ 
Воронков С.Г. пройшов навчання та перевірку знань загалнього курсу з охорони праці в ДВГРЗ 
ДСНС України протокол №55-К від 04 грудня 2017 року -  посвідчення №279-К; пройшов навчання 
за професією Верхолаз VIII розряду в Приватному акціонерному товаристві «Учбово-курсовий 
комбінат» (м. Харків) 30 вересня 2016 року та отримав свідоцтво про присвоєння професії серія УК 
№00001556: спеціальне навчання з питань охорони праці Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ЛВГРЗ ДСНС України протокол №49/19-СП від 09 серпня
2019 року -  посвідчення №11/108.___________________________________________________________

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



Відповідно до штатного розпису ДВГРЗ ДСНС України служба охорони праці загону налічує З
працівника: помічник командира загону Агеєнко О.П. пройшов навчання та перевірку знань______
загального курсу з охорони праці в КП НВЦ ДОР протокол №69 від 28 березня 2019 року -  

посвідчення №10622; начальник відділу охорони праці Червонцев К.О. пройшов навчання та 
перевірку знань загального курсу з охорони праці в КП НВЦ ДОР протокол №86 від 30 травня 2018 
року -  посвідчення №7841; інженер районний відділу охорони праці Леончук Г.Ю. пройшла 
навчання та перевірку знань загального курсу з охорони праці в КП НВЦ ДОР протокол №69 від 28 
березня 2019 року -  посвідчення №10623; наказом ДВГРЗ ДСНС України від 12 квітня 2019 року 
№ 65 «Про затвердження Положення про відділ охорони праці ДВГРЗ ДСНС України» затверджено
Положення про відділ охорони праці.________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Відповідно статті 13 Закону України про охорону праці в загоні розроблені та введені r дію
наступні положення:________________________________________________________ _______________
Положення про систему управління охороною праці ДВГРЗ ДСНС України, затверджено наказом 

ДВГРЗ ДСНС України від 22 листопада 2019 року №202; Положення про відділ охорони праці, 
затверджене наказом ДВГРЗ ДСНС України від ід 12 квітня 2019 року № 65; Положення про порядок 
навчання та перевірку знань з Питань охорони праці ДВГРЗ ДСНС України, яке є додатком 8 до 
Положення про СУОП ДВГРЗ ДСНС України; Положення про порядок видачі нарядів на виконання 
робіт ДВГРЗ ДСНС України, яке є додатком 5 до Положення про СОУП ЛВГРЗ ДСНС України; 
Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в ЛВГРЗ 
ДСНС України, яке є додатком 6 до Положення про СУОП ДВГРЗ ДСНС України; Інструкція з 
охорони праці №ОП.02-11 під час виконання верхолазних робіт, затверджена наказом ЛВГРЗ ДНС 
України від 27 червня 2019 року №140; Інструкція з охорони праці №ОП.Р2-14 під час виконання 
робіт на висоті, затверджена наказом ДВГРЗ ДСНС України від 24 вересня 2019 року № 177; 
Інстуркція з охорони праці №ОП.Р2-35 при виконанні робіт з риштувань на висоті, затверджена
наказом ДВГРЗ ДСНС України від 28 листопада 2018 року №240.______________________________

Згідно з наказом Мінпраці від 29 грудня 2004 року № 336 та наказу Міністерства палива та 
енергетики України від 14 січня 2000 року № 62 в загоні розроблені та затверджені посадові (робочі)
інструкції працівників._____________________________________________________________________
Під час організації, виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи верхолазні, 

роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомниках
використовуються наступні законодавчі нормативно-правові акти:____________________
Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00- 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»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання пілвиптеної небезпеки» 
(постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107): НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону 
праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці»: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП
0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охрони праці під час виконання
робіт з інструментом та пристроями._________________

В загоні створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, члени якої пройптли навчання 
та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці (наказ ЛВГРЗ ДСНС 
України від 06 липня 2020 року №103) у складі командира загону Свстратенко I.A. (голова комісії), 
першого заступника командира загону Макарейко P.C.. помічника командира загону Агеєнко О.П.. 
начальника відділу охорони праці Червонцева К.О.. інженера районного віл ділу охорони праці 
Леончук Г.Ю.______________________________________________________________________________



В загоні розроблено та введено в дію План-графік навчання та перевірки знань з питань охорони 
прятті ЯВГРЗ ДСНС України на 2021 рік, затверджений наказом ДВГРЗ ДСНС України від 22 грудня
2020 р о к у  №172._________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Під час виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, роботи верхолазні, роботи, що 

виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомниках застосовуються 
драбини різних конструкцій (триколінна, трансформер. стрем'янка) та виготовлених з матеріалів 
(дерево, алюміній, сталь, композитні матеріали), риштування та підмощування, спеціальні 
страхувальні засоби та альпіністське спорядження; всі спеціальні страхувальні засоби та 
альпіністське спорядження, всі драбини проходять випробування в ремонтно-будівельній дільниці 
ЯВГРЗ ДСНС України (Свідоцтво про відповідність системи вимірювань №08-0067/2019 від 04 
вересня 2019 року)

Під час виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, роботи верхолазні, роботи, що 
виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомниках працівники 
забезпечуються 313 передбаченими колективним договором, а також поясами запобіжними, касками
промисловими та спеціалізованим альпіністським спорядженням._______________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
До виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, роботи верхолазні, роботи, що 

виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомниках допущено 179 
праттівників, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-1.15-07, 
НПАОП 0.00-1.71-13 та НПАОП 0.00-1.80-18 згідно План-графіка навчання та перевірки знань з
питань охорони праці ДВГРЗ ДСНС України в серпні 2020 року._______________________________

Оснащення для виконання робіт зберігається в спеціально відведених приміщеннях. Працівниками 
загону періодично (не рідше одного разу на місяць) проводиться огляд стану обладнання та засобів 
захисту, які знаходяться на зберіганні. Виконавці робіт забезпечені приміщеннями побутового та 
санітарно-побутового призначення згідно норм встановлених ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і
спорутттти- Будинки  адміністративного та побутового призначення».______________________________

Н ЯВГРЗ ДСНС України розроблені та затверджені програми навчання та переліки питань для 
перевірки знань з ш иань охорони праці для заявлених видів робіт. Для проведення перевірки знань 
застосовуються пр'огоа^^аабезпечення для проведення опитування в тестовій Формі.

атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.СВСТРАТЕНКО
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці £ 3  20^Ь/р. № Р /-Ж ', Аґ.

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.

- - VГоловне управління Держпра\М\ 
у Дніпропетровській області

Дкід. Ма „ 8ІЛ


