
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

їй ДЕКЛАРАЦІЯ
відіювідиесті матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

 ̂1 г] з охорони праці

Відомості про роботодавця:
Комунальне підприємство «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49094, м. Дніпро, вул. Яружна, буд. 13, код ЄДРПОУ 23359086,______

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Лазарев Валентин Володимирович тел (056)785-74-94______________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
________________________________gidrospomdi@ukr.net___________

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 та на об’єктах замовника________________
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, Лазарев Валентин 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 роби 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, колекторах___________________________________
(найменування виду робіт

Технологічні транспортні засоби:__________________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 

1 .Трактор Беларус 82.1 2016 р.в., Білорусь, держ. номерний знак Т07684АЕ, свідоцтво № АЕ004458
підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Зареєстрований в ТУ Держпрапі у Дніпропетровській обл. 06 березня 2017 р._____________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження,

2.Трактор Беларус 82.1 2016 р.в., Білорусь, держ. номерний знак Т07685АЕ, свідоцтво № АЕ004459
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Зареєстрований в ГУ Держпрапі у Дніпропетровській обл. 06 березня 2017 р._____________________
відповідного дозволу,

mailto:gidrospomdi@ukr.net


3. Трактор Беларус 320,4 2016 р.в.. Україна, держ. номерний знак TQ7675AE. свідоцтво № АЕ004435

Зареєстрований в ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 27 лютого 2017 р.______________________

4. Трактор XT3-3512 2015 р.в., Україна, держ. номерний знак Т07366АЕ, свідоцтво № АЕ003606

Зареєстрований в ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 04 лютого 2016 р.______________________

5. Трактор ЮМЗ-6КЛ 1990 р.в.,Україна, держ. номерний знак Т00024АЕ, свідоцтво № АЕ000023

Зареєстрований в територіальному управлінні по Дніпропетровській обл. 19 квіня 2010 р._________

6. Трактор ЮМЗ-6АКЛ 1991 р.в..Україна, держ. номерний знак Т000025АЕ. свідоцтво № АЕ000024

Зареєстрований в територіальному управлінні по Дніпропетровській обл. 19 квіня 2010 р._________

7. Екскаватор HYUNDAI 940 S 2015 р.в.Корея.держ. номерний знак Т07661 АЕ,свідоцтво№АЕ004380

Зареєстрований в ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 06 лютого 2017 р._____________________

8. Екскаватор HYUNDAI 940 S 2013 р.в.Корея.держ. номерний знак Т06838АЕ.свідоцтво№АЕ003025 

Зареєстрований в територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Дн-кій обл. 04 серпня 2014 р.

9. Екскаватор HYUNDAI ROBEX-17QW-9S 2012 р.в.Корея.держ. номерний знак Т07195АЕ.______

свідоцтво № АЕ003403 Зареєстрований в територіальному управлінні Держгірпромнагляду у______

Дніпропетровській обл. 03 серпня 2015 р._________________________________________

36 робочих місць, з них на 30 існує підвищ ений ризик виникнення травм____________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

адміністративна будівля- 2 од., приміщ ення бойлерної.санітарно- побутові приміщ ення,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Дільниця по ремонту та експлуатації міських зливних мерж. дільниця по ремонту та________
експлуатації матттин та механізмів___________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

_____ Д иректор КП  «Гідроспоруди» Лазарев В.В.. заступник директора Ш вець С.І., пройш ли
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 

навчання законів та  нормативно-правових актів з загальних питань з охорони праці в КП
з питань охорони праці та промислової безпеки;

«Н авчально-курсовий комбинат» ДОР та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи №  11 від 22.01.2018 р.. №  6/4.4/2018/11 
від 22.01.2018 р.) Н а підприємстві К П  «Гідроспоруди» наказами по підприємству 
призначено відповідальних осіб за безпечне виконання робіт по дільницям, а 
саме:____________________________________________________________________ ___________________
- В ідповідальний за справний технічний стан, безпеку дорожнього руху та  випуск на лінію
транспортних засобів, ведення технічної документації та дотримання законодавчих актів з 
охороні праці -  старш ий майстер дільниці по ремонту та  експлуатації маш ин і механізмів 
Іванов М ихайло Григорович., наказ №  108 від 29.12.2017 р.)________________________________
- В ідповідальний за видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищ енної небезпеки -
головний інженер Олефіренко А.М ., наказ №  3 від 02.01.2018 р.____________________________
- В ідповідальний за електрогосподарство підприємства старш ий майстер Кириченко І.Е ..
наказ №  6 від 05.01.2018 р. М ає IV  групу з електробезпеки__________________________________
- В ідповідальний за забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та
своєчасне випробування 313 -  головний інженер О лефіренко А .М .. наказ №  107 від 
29.12,2017 р.___________________________ __________________________________________________



- В ідповідальний за підготовку та проведення газонебезпечних робіт на дільниці по ремонту 
та експлуатації міських зливних мереж начальник дільниці Ц улая С.Н. наказ №  4 від
02.01.2018 р.___________________________________________________________________

Н а підприємстві наказом №  50 від 02.06.2017 р. створена служ ба з охорони праці функції.
наявністю служби охорони праці,

якої покладено на інженера з охорони праці Овчинникову В.Г. Н аказом №  50 від 02.06.2017
р. затверджено «Положення про службу з охорони праці».__________________________________

Н а підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

видам робіт ні ялові дно до вимог Н П А О П  0.00-4.15-98 «П оложенням про розробку 
інструкцій з охорони праці». Н аказом №  58 від 30.06.2017 року введено в дію  інструкції з 
охорони праці, серед яких є: інструкція з охорони праці №  3 для слю саря аварійно- 
відновлю вальних робіт; інструкція з охорони праці №  8 для маш иніста екскаватора; 
інструкція з охорони праці №  15 при очищ ені дощ оприймальних колодязів ручним 
способом; інструкція з охорони праці №  17 при промивці підклю чень дощ оприймальних 
колодязів за допомогою  спец, автомобіля; інструкція з охорони праці №  18 для тракториста; 
інструкція з охорони праці №  20 з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт;
інструкція з охорони праці №  25 при використані ш лангових протигазів.____________________

Н а підприємстві наказом №  32 від 16.04.2018 року створено комісію  з перевірки знань 
працівників підприємства з питань охорони праці у складі: Голова комісії -  головний 
інженер Олефіренко А.М .; члени комісії: начальник дільниці Ц улая С.Н.; старш ий майстер 
Кириченко І.Е.; інженер з охорони праці Овчинникова В.Г. Голова комісії, члени комісії, 
керівник підприємства та його заступник пройш ли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці._________________________________________________________
_____ Головний інженер Олефіренко А.М ., старш ий майстер Іванов М .Г., інженер з охорони
праці О вчинникова В.Г., начальник дільниці Цулая С.Н. старш ий майстер Кириченко І.Е. 
пройш ли навчання законів та нормативно-правових актів з загальних питань з охорони 
праці в КП  «Н авчально-курсовий комбинат» ДОР та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи №  71/146 від 30.06.2015 р..
№  32/45 від 26.02.2016р.. №  364 від 24.11.2016 р., №  45 від 26.02.2016 р.Г___________________

Головний інженер Олефіренко А.М ., інженер з охорони праці О вчинникова В.Г. та 
старш ий майстер Кириченко І.Е. пройш ли навчання Н П А О П  40.1-1.20-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в КП  «Навчально-курсовий 
комбинат» ДОР та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці \  
Дніпропетровській області (протоколи №  261-а від 14.09.2017 р., №  277-а від 11.09.2016 р.),
М аю ть IV  групу з електробезпеки.______________________________________________
__________Головний інженер О лефіренко А.М .. інженер з охорони праці О вчинникова В.Г. та
старш ий майстер Кириченко І.Е. пройш ли навчання Н П АОП 0.00-1.71-13 «П равила охорони 
праці під час роботи з інструментами та пристроями» в ДП  «П ридніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській області
(протокол №  6-18 від 05.02.2018 р.).__________________________________________________

_______Головний інженер Олефіренко А .М .. начальник дільниці Ц улая С.Н. та  старший
майстер Кириченко І.Е. пройш ли навчання Н П А О П  0.00-1.62-12 «П равила охорони праці ш  
автомобільному транспорті» в КП  «Н авчально-курсовий комбинат» ДОР та перевірку знані 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №  3 6 9  

від 10.12,2015 р.1_____________________________________________________



______ Головний інженер Олефіренко А .М .. інженер з охорони праці О вчинникова В.Г. та
начальник дільниці Цулая С.Н. пройш ли навчання Н П А О П  0.00-5.11-85 «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в КП  «Н авчально-курсовий 
комбинат» ДОР та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи №  123 від 09.06.2015 р., №  64 від 23.03.2016р., №  47
від 16.03.2017рЛ__________________________________________________________________________
_______Головний інженер Олефіренко А .М ., інженер з охорони праці О вчинникова В.Г. та
старш ий майстер Кириченко І.Е., начальник дільниці Ц улая С.Н. пройш ли навчання з 
питань пож еж ної безпеки в КП  «Н авчально-курсовий комбинат» ДО Р та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській області (протокол №  284-А
від 22.09.2017 р.Л__________________________________________________________________________
_____ Затверджено «Положення про порядок проведення навчання та  перевірки знань з
питань охорони праці» наказом №  50 від 02.06.2017 року;

П рацівники підприємства пройш ли навчання та перевірку знань комісією  підприємстві 
з загальних питань охорони праці, інструкціям з охорони праці по професіям та видам робіт 
та з інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (протоколи №  7 від 
12.04.2018р., №  11 від 17.04.2018 р.. №  31 від 07.05.2018 р.. №  16 від 19.04.2018р .. № 14 від 
18.04.2018 р.). П рацівники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих 
навчальних закладах, на навчальних курсах. М аш иністи екскаватора здобули професійно- 
технічну освіту за фахом «тракторист-маш иніст» в професійно-технічних училищах 
Д ніпропетровської області СПТУ-77, Бєлгородської області Росія СПТУ № 4, та 
Н аманганської обл. Узбекистан., СПТУ № 17 (диплом А  №  897168 від 30.06.1989 р. 
посвідчення тракториста-маш иніста ЕВ № 069504, диплом А  №  897151 від 30.06.1989 р. 
посвідчення тракториста-маш иніста АБ № 055154, диплом Б №  857983 від 20.07.1981 р. 
посвідчення тракториста-матттиніста АБ № 055155, атестат №  10276 від 14.09.1979 р. 
посвідчення тракториста-маш иніста ЕВ №  041893). Трактористи здобули професійно- 
технічну освіту за фахом «тракторист-маш иніст» в професійно-технічних училищах 
м. Д ніпропетровськ П ТУ № 13, м .Н овомосковськ Д ніпропетр-ка обл. ССПТУ №2. 
Д ніпропетров-ка обл. ДПТНЗ «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти» м. 
Дніпро ЛЛНТТ «Дніпроагротехсервіс» м .Л уцьк СПТУ №  24 (диплом А  № 911380 від 
20.06.1989р. посвідчення тракториста-маш иніста А К № 049475, посвідчення тракториста- 
маш иніста А А  № 180326, диплом НР № 43068114 від 25.05.2012р. посвідчення тракториста- 
маш иніста АС № №  075695, посвідчення тракториста-маш иніста А К  № 043735, свідоцтво НР 
№  4938569 посвідчення тракториста-маш иніста А Т №  038730. диплом Ж  № 0999010 віл 
26 .06 .1992Р. посвідчення тракториста-маш иніста АБ №  783940). Слю сарі аварійно- 
відновлю вальних робіт здобули професійно-технічну освіту за фахом «слю сар-ремонтник» в 
професійно-технічних училищ ах м. Дніпропетровська ПТУ №  58, П ТУ  №  2, П ТУ  №  18 ПТУ 
№ 11, П ТУ  № 11, П ТУ  № 18 (диплом НР №  24081304 від 25.06.2004р., диплом Д А  №  007769 
від 28.06.1996р., атестат №  2508 від 16.07.1975р., диплом А  № 957634 від 1982р., Свідоцтвс 
2001/66 від 2001 р.)______________________________________________________________________ _

Всі транспортні засоби пілприємства зареєстровані в Головному управлінні Держпраці
експлуатаційної документації

в Дніпропетровській області та мають свідоцтва про реєстрацію  великовантажний 
транспортних засобів або іншого технологічного транспортного засобу. П ідприємство КП 
«Гідроспоруди має дозвіл №  0348.18.12 від 10 травня 2018 року на виконання 
газонебезпечних робіт___________________________________________________________



_____ Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуа-
засобів індивідуального захисту

льного захисту, згідно Норм видачі спецодягу., спепвзуття та інш их засобів індивідуального 
захисту у відпові лності до чинних нормативних актів: протигази ш лангові П Ш  -  1 С, 
запобіжні лямкові пояси ПЛ-2М . рятувальні фали (які проходять своєчасні випробування в 
електротехнічній лабораторії КП «М іськсвітло» ДМ Р. протоколи випробувань №  113 від 
28.11.2017р.. №  133 від 14.02.2018р.. №  130 від 14.02.2018р .). лампи ЛБВК. Н аказом по 
підприємству №  107 від 29.12.2017 року призначено головного інж енера Олефіренко А.М . 
відповідальним за забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та своєчасне
їх  випробування.)_______________________________________________ ________________________
_____ Н аявніть нормативно-правової документації:_________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
- Закон У країни «Про охорону праці»;_________________________________________

- П останова Кабінету М іністрів України №  1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження 
П орядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки (зі змінами 
внесеними, згідно постанови КМ У  № 48 від 07.02.2018р.;
- П орядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затвердж ений наказом
М ОЗ України №  246 від 21.05.2007 р._______________________________________
- Н П А О П  0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;________________
- Н ПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці;_____________________________________________ _______________
- Н П А О П  0.00-4.21-04 Типове положення П ро службу охорони праці;______________________
- Н П А О П  0.00-1.62-12 П равила охорони праці на автомобільному транспорті;______________
- Н ПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;_________________
- Н ПАОП 40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації електроустановок спож ивачів._______

Н а підприємстві затверджені програми проведення навчання та  перевірки знань з 
питань охорони праці, перелік питань для проведення первинного, повторного інструктажів 
з питань охорони праці. Розроблені та затверджені перелік питань по професіям  для іспитів 
з перевірки знань з питань охорони праці. Затверджено план-графік проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. Всі дільниці підприємства забезпечені комплектом 
необхідних інструкцій з охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони 
праці у відповідності до вимог чинного законодавства._____________________________________

і /  Т Ш & І  2 0 ^  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Д е р ж п р а ц і 20_^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.".


