
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
_______Нікопольське міжрайонне управління водного господарства_____________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53280, Дніпропетровська область, Нікопольський район, село Придніпровське, вулиця 
Садова, будинок 2-А.___________________________________________________________

місцезнаходження,

_____________________________________01033800________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

________________ Чуйко Ольга Гнатівна, (067) 6350300, птиуц@і.иа_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

______________ Дніпропетровська область________________________________________
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 За результатами 
проведеної ідентифікації, згідно постанови КМУ № 956 від 11.07.2002 р,_____________

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 18.06.2020 р., 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,_________________ Чуйко Ольга Г натівна,_____________________________________
(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:
Ремонт гідротехничних споруд__________________________________________________
Обстеження, ремонт, чищення димарів___________________________________________
Роботи верхолазні______________________________________________________________
Лісосічні роботи________________________ ;______________________________________

(найменування виду робіт 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 відповідного дозволу

Кількість робочих місць: всього -  283, у тому числі 216 , на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм._______________________________________________________

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

Будівлі та споруди у Нікопольському районні : с.Кам’янське, с.Східне, с. Капулівка, 
с. Борисівка, с. Придніпровське;

Будівлі та споруди у Томаківському районні: с. Витттетарасівка, с. Новопалівка;



Будівлі та споруди у Апостолвському районі, с. Перше травня, с.Грушівка, 
с.Мар’янське.__________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 14 від 12.01.2021року у Нікопольському МУВГ призначено осіб, 

відповідальних за організацію виконання робіт підвищеної небезпеки з правом видачі 
наряд-допусків.

Наказом №14 від 12.01.2021року у Нікопольському МУВГ затверджено Перелік 
робіт підвищеної небезпеки.

Наказом № 18 від 14.01.2021року у Нікопольському МУВГ призначено осіб, 
відповідальних за організацію проведення верхолазних робіт.

Наказом № 35 від 27.01.2021 року у Нікопольському МУВГ призначено осіб, 
відповідальних за експлуатацію зварювального обладнання та організацію безпечного 
ведення робіт.

Наказом № 54 від 28.01.2021року у Нікопольському МУВГ призначено осіб, 
відповідальних за безпечну експлуатацію та технічний стан транспортних засобів.

Наказом № 57 від 18.02.2021 року у Нікопольському МУВГ затверджено 
закріплення машин та механізмів за працівниками.

Наказом № 48 від 28.01.2021року у Нікопольському МУВГ створена комісія по 
безпеці дорожнього руху.

Наказом №37 від 27.01.2021року у Нікопольському МУВГ призначено осіб, 
відповідальних за утримання в справному стані верстатного обладнання, затверджено 
список працівників , маючих право виконувати роботу на верстатах.

Наказом №15 від 12.01.2021року призначено відповідальних по дільницям за 
проведення перед рейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв 
автотранспортних засобів та. машиністів.

Наказом №225 від 02.10.2020 року призначено відповідальних по дільницям за 
організацію проведення очищення димоходів нестандартного опалення та перевірки 
тягі з оформленням відповідного акту.
Розпорядженням №3 від 09.10.2020року призначено відповідальних по дільницям за 
організацію проведення очищення димоходів нестандартного опалення та перевірки 
тягі з оформленням відповідного акту

Керівники та фахівці Нікопольського МУВГ пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці у встановленому законодавством порядку.

Голова комісії з реорганізації Чуйко О.Г., заступник начальника управління 
Сошенко М.Л., провідний інженер з охорони праці Бистрова С.В., головний механік 
Янін В.М., інженер з охорони праці I категорії Шевчук Н.О., голова первинної 
профспілкової організації Ігнатенко К.М. пройшли навчання та перевірку знань 
законів та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігіени праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, управління роботами і профілактики та ліквідації наслідків аварій, 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання , що 
працює під тиском», НПА0П0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», НПА0П0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачив». 
Перевірку знань пройшли в комісії Держводагентства (протокол №2 від 14.03.2019 
року, №51 від 21.09.2020 року)

Заступник начальника управління Сошенко М.Л. , головний енергетик 
Штапейкін А.В. пройшли навчання та перевірку знань в КП «Навчально -курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради по курсам « Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила техничної експлуатації



електроустановок споживачів» та « Правил пожежної безпеки України» (протокол 
№219-А від 05.10.2020 року)

Посадові особи та особи відповідальні за організацію безпечних умов праці : начальник 
станції насосної ЦЕД Вяткін А.Г., начальник станції насосної СЕД Деркач Л.О., 
начальник дільниці СЕД Старко А.П., заступник начальника дільниці СЕД 
Дєгтєрьов М.Г., начальник дільниці ЗЕД Соколик О.В., провідний інженер станції 
насосної ЗЕД Ходаковський В.П. пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил техничної експлуатації 
електроустановок споживачів» .«Правил пожежної безпеки України» , законодавства з 
охорони праці та перевірку знань в комісії Регіонального офісу водних ресурсів у 
Дніпропетровський області за участю головних державних інспекторів ГУ Держпраці 
у Дніпропетровський області (протокол №52 від 09.12.2020 року) присвоєно V, IV .III 
групи з електробезпеки.

Фахівці Нікопольського МУВГ пройшли навчання законів та нормативно-правових 
актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим , НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює під тиском», 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
НПА0П0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та. інших НПАОП, перевірку 
знань пройшли в комісії Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській 
області (протокол№36 від 06.03.2020року).

У Нікопольському МУВГ розробленй, затверджений перелік робіт підвищеної 
небезпеки для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань 
з питань охорони праці.

У Нікопольському МУВГ розроблені і затверджені тематичні плани та програми 
спеціального навчання з питань охорони праці. електробезпеки та пожежної безпеки 
посадових осіб та робітників.

Працівники Нікопольського МУВГ мають професійну підготовку, здобуту в 
спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах.

Працівники Нікопольського МУВГ пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці в Мелітопольський техничній школі по курсу «Безпека 
дорожнього руху» (протокол№157 від 24.09.2020 року).

Працівники Нікопольського МУВГ пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань актів з охорони праці в Мелітопольський техничній школі по курсу «Безпека 
виробництва та охорона праці робітників, що виконують роботи кущорізами, 
бензопилами та газонокосарками (протокол №163 від 25.09.2020 року).

Працівники Нікопольського МУВГ пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань актів з охорони праці в Мелітопольський техничній школі щодо безпечного____



виконання робіт при експлуатації каналів, трубопроводів та інших гідротехничних
споруд у водогосподарьських системах (протокол №180 від 06.10.2021року).

Працівники Нікопольського МУВГ пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань актів з охорони праці в Мелітопольський техничній школі щодо безпечного 
виконання робіт із застосуванням ручного електрофікованого та пневматичного
інструменту (протокол №167 від 29.09.2020 року)

Працівники Нікопольського МУВГ пройшли навчання та перевірку знань законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в комісії підприємства (протоколи №18 від 
03.03.2020 р., №53 від 14.04.2020 р., №69 від 20.05.2020 р.)

Наказом №22 від 15.01.2021 року у Нікопольському МУВГ затверджено склад 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки;

Наказом №5 від 011.01.2021року у Нікопольському МУВГ затверджено службу 
охорони праці.

У Нікопольському МУВГ переглянуто , затвержено та введено в дію: 
наказом №158 від 05.08.2019 року:

- «Положення про службу охорони праці»
- «Положення про систему управління охороною праці»
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці»
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

У Нікопольському МУВГ розроблені , затверджені та введені в дію : 
посадові інструкції ;
інструкції з охорони праці по професіям та певним видам робіт (накази №73від 
02.04.2018 р., №177 від 27.11.2018 р., №52 від13.02.2019 р.)

При прийомі на роботу у Нікопольському МУВГ проводиться ознайомлення під 
розписку працівників про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі 
наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Працівники, під час приймання на роботу проходять вступний і первинний 
інструктажі, спеціальне навчання, стажування й перевірку знань з питань охорони 
праці, пожежної безпеки, електробезпеки, надання домедичної допомоги потерпілим 
від нещасних випадків, а також правил поведінки у випадку виникнення аварійної 
ситуації, аварії.

У Нікопольському МУВГ для кожного працівника створені безпечні та 
нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць.

У Нікопольському МУВГ ведуться :
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
Журнал реєстрації протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці;
Журнал реєстрації протоколів перевірки знань електротехнологічного персоналу; 
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;



Журнал видачи інструкцій з охорони праці;
Журнал обліку та видачі наряд-допусків;
Журнал обліку та огляду такелажних засобів , механізмів та пристроів ;
Журнал обліку обладнання;
Журнал видачи електроінструменту;
Журнал обліку засобів індівідуального захисту;
Журнал обліку , перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів та ін; 
Журнал приймання, огляду лісів та риштувань;
Журнал проведення протиаварійних тренувань;
Журнал медичного огляду водіїв та машиністів;
Журнал перед рейсового (після рейсового) техничного огляду транспортних засобів; 
Журнал проведення інструктажів для водіїв при переїзді небезпечних ділянок 
та залізничних переїздів;
Журнал проведення інструктажів для водіїв , відїзжаючих у відрядження;
Журнал перевірки газозварювальної апаратури;
Журнали оперативного контролю за станом охорони праці !-П ступені;

Особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індівідуального захисту робітників;

Працівники Нікопольського МУВГ, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять попередні та періодичні медогляди (заключний акт за результатами 
періодичного медичного огляду працівників від 23.01.2019 р.)

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

____ Працівники Нікопольського МУВГ забезпечені спецодягом, спецвзуттям й
індивідуальними засобами захисту, а саме: захисна каска, жилет помаранчевого 
кольору, пояс запобіжний лямочний комбінований ПЛК -1 з вірьовкою (Протокол 
випробування від 12.12.2020 р.), вірьовка з карабіном, газоаналізатор ЗОНД -  1-57, 
шланговий противогаз ПШ-1 -  10 м._____________________________________________

____ Працівники Нікопольського МУВГ забезпечені санітарно-побутовими
приміщеннями.________________________________________________________________

Контроль за техничним станом електроустаткування, засобами електрозахисту 
проводиться електротехничною лабораторією Павлоградського МУВГ, свідоцтво про 
техничну компетентність ПЧ 06-2/530-2019 чинно до 20.12.2022року. видане ДП 
«Лніпростандартметрологія».

У Нікопольському МУВГ 26.03.2018 року ДУ «Українським Науково-дослідним
інстітутом промислової медицини»______ проведено атестацію робочих місць
електрогазозварників з наданням протоколів проведених досліджень та карт умов 
праці._________________________________________________________________________

Технологічне обладнання, оснастка, інструмент, засоби захисту для кожної операції 
прописані в технологічних картах на певний вид робіт.

Проведення робіт підвищеної небезпеки Нікопольському МУВГ регламентовано 
інструкціями з експлуатації і паспортами на обладнання, інструкціями з охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, оформлення наряд-допусків с 
покладанням відповідальності на керівників робіт.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,



У Нікопольському МУВГ наявна нормативно-правова документація актуалізована 
та зберігається як на паперових, так і електронних носіях. Всі фахівці та підрозділи 
забезпечені необхідними журналами, бланкамиднструкціями, положеннями.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з 
експлуатації і паспортами на обладнання, виробничими інструкціями, інструкціями з 
питань охорони праці, пожежної безпеки та передбачає проведення цільових 
інструктажів, складання наказів, оформлення нарядів -  допусків, з покладанням 
відповідальності на керівників робіт.

Матеріальна база Нікопольського МУВГ відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки.

Нікопольське МУВГ забезпечено необхідною навчально-методичною літературою 
.сібниками, Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що 

ся за допомогою інтернету та друкованих видань.
та нагля,
регул

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

О.Г.Чуйко

ДекларацІЯг::§зрб?сгрована у журнали обліку субєктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2021 р. № _______.

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метої 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та н 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чере 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


