
Центр надання адміністративних послуг
ДЕКЛАРАЦІЯ м. Дніпра
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відповідності матеріально-технічної бази вимогам

*— - - - - - j - 4 -ж О В  201.9—_ 20_
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємства “Дніпроводоканал” Дніпровської 
міської ради_____________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49101. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Троїцька, будинок 21 А.__________________________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРПОУ 03341305. Кордиш Дмитро Євгенович, тел./факс Г0564) 744-64-60. тел.744-64-48________
E-mail: Vodokanal@,dp.ukrtel.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;

м.Дніпро, вулиця Троїцька. 21а. об'єкти КП “Дніпроводоканал” та по Дніпропетровській 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
згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на КП “Дніпроводоканал” діє 
Договір №04/19-ОПО/Дп/РЗ від 03 червня 2019р. з Приватне акціонерне товариство “Страхова 
компанія “Арсенал страхування”, строк дії Договору дорівнює один рік.________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Кордиш Дмитро Євгенович.____________________________________________________________ _
(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 в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах, колекторах.

(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

Кількість робочих місць 363. в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 336_______________ ________________________________________________________________

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

1 адміністративна будівля. З виробничих корпусів, склади, побутові приміщення. 66____________
підвищувальних насосних станцій. 63 насосних станцій водовідведення. 9 водопровідних насосних 
станцій. З будівлі механічної майстерні. З станції аерації. 2 насосно-філтрувальних станцій_______

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

Інші відомості директор підприємства Кордиш Дмитро Євгенович пройшов навчання у “ДП 
“Придніпровський ЕТЦ”. перевірку знань у Головному управлінні Держпраці у 
Дніпропетровській області з загального курсу «Охорона праці» (витяг з протоколу від 25.06.2019р.. 
№ 26-19/Л. головний інженер Рескаленко Юрій Володимирович, заступник головного інженера 
Ващук Денис Петрович. Перший заступник директора підприємства Довгань Андрій Вікторович. 
заступник директора підприємства з експлуатації Породько Дмитро Володимирович, головний 
механік Ковапевський Олександр Володимирович, головний енергетик Павлов Віктор 
Миколайович, заступник головного енергетика Ніколаєв Дмитро Віталійович, головний технолог 
Флягіна Ірина Петрівна, начальник відділу охороні праці Роменська Інна



/еніївна. пройшли навчання у“ДП “Придніпровський ЕТЦ”. перевірку знань в Головному

/ /правлінні Держпрапі у Дніпропетровській області: з Правил техніки безпеки при експлуатації 
систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79. Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85. з 
загального курсу «Охорона праці» (витяг з протоколу від 25.06.2019р.. № 26-19/1)._______________

___ На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ від
02.01.2019р. №4). Голова комісії -  головний інженер Рескаленко Ю.В. заступник голови комісії — 
перший заступник директора підприємства Довгань A.B. члени комісії: заступник головного 
інженера Ващук Д.П.: заступник директора підприємства з експлуатації Породько Д.В.: начальник 
відділу охорони праці Роменська І.Є. : головний механік Ковалевський О.В.: заступник головного
енергетика Ніколаєв Д.В.: головний технолог Флягіна І.П._____________________________________

Наказом по підприємству:
- від 21.01.2019р. №61 призначені відповідальні особи за видачу нарялів-лопусків на виконання 
робіт з підвищеною небезпекою: головний інженер Рескаленко Ю.В.: заступник головного 
інженера Ващук Д.П.: заступник директора підприємства з експлуатації Пордько Д.В.: 
головний механік Ковалевський О.В.:
- від 17.01.2019р. №53 призначені відповідальні особи за організацію проведення газонебезпечних 
робіт: головний інженер Рескаленко Ю.В.:
Відповідальна особа за безпечне виконання газонебезпечних робіт: начальники зміни: Лебідь С.С.. 
Хлистов І.В. (протокол №4 від 26.03.2019р.'). Ясногор A.A.. Ткаченко С.Г.. Андрієнко Г.Л. 
(протокол №5 від 27.03.2019р.) та інші
- від 18.01.2019р. №58 призначені уповноважені особи з охорони праці при організації ведення 
газонебезпечних робіт в заглиблених спорудах: начальник відділу охорони праці Роменська І.Є.

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

___ На підприємстві КП “Дніпроводоканал” у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про
охорону праці» створений відділ охорони праці, розроблене та затверджене 15.04.2015р. 
положення про відділ охорони праці. Виконання функцій служби охорони праці покладені на 
начальника відділу охорони праці Роменську І.Є._____________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні заявлених робіт 
підвищеної небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства 
праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року №336 (зі змінами) «Про затвердження 
Випуску 1 «Професії працівників, шо є загальними для всіх видів економічної діяльності. 
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників». Робітники закінчили професійне 
навчання та мають відповідні посвідчення та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації. В подальшому вони проходять спеціальне навчання та перевірку знань на 
підприємстві, відповідні інструктажі, що підтверджуються відмітками записами в журналах 
реєстрації інструктажів, та навчання з питань охорони праці згідно затверджених програм 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці та за видами виконуваних робіт.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
загального курсу «Охорона праці». НПАОП 0.00-5.11-85«Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робі». НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць» та інструкцій з охорони 
праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт: слюсарі-ремонтники: Лозинський 
М.П. протокол №3 від 04.07.2019р.: Гайтанов Ю.О. (протокол №3 від 25.06.2019р.) та інші, а також 
слюсарі АВР: Безпалий I.A. Гаврілов С.К.. Демченко О.О.. Макін Д.В.. Романьок П.М.. (протокол 
№1 від 04.07.2019р.). Клець С.А. . Нечаев М.С. (протокол №1 від 25.06.2019р.). Гайдуков М.В..
Галка В.В.. Марченко О.Л.. Солодков О.Л. (протокол №2 від 10.01.2019р.) та інші._______________
На підприємстві в наявності наступна документація:__________________________________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:____________________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками про 
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.____________________
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві._____________________________



 ̂̂ /нал реєстрації інструкцій з охорони праці.______________________________________________
журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки__________________________________

- накази та розпорядження директора підприємства з основної діяльності надіслані до відома:
- рішення IV рівня поточного контролю за станом охорони пралі:
- акти, висновки, протоколи та інші документи розслідувань нещасних випадків на виробництві:
- журнал реєстрації осіб, шо потерпіли від нещасних випадків на виробництві:
- акти, висновки, протоколи та інші документи розслідувань нещасних випадків на виробництві, 
пов'язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами:
- акти планової перевірки, приписи розпорядження Держпраці щодо стану промислової безпеки та 
охорони праці: документи (довідки, доповідні записки, звіти інформації) про їх виконання:
- приписи спеціалістів з охорони праці підприємства за формою №1-ОП Типового положення про 
службу охорони праці, подання та документи (довідки, доповідні записки, звіти, інформації про їх 
виконання):
- рішення III рівня поточного контролю за станом охорони праці (кожен місятть) :
- документи (протоколи, рішення, переліки стандартів і норм, переліки та плани робочих місць, 
висновки, акти, карти умов праці тощо) з питань атестації робочих місць на відповідність 
нормативно-правовим актам з охорони праці:
- заключні акти за результатами періодичного медичного огляду від 10 вересня 2019р.
- інструкції з охорони праці затверджені наказом директора підприємства від 01.03.2019 №235. 
зокрема: Інструкція з охорони праці для слюсаря аварійно -  відновлювальних робіт №1. Інструкція 
з охорони праці щодо експлуатації шлангового протигаза (ПШ-1. ПШ-2) №3. Інструкція з 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт у заглиблених спорудах №78. Інструкція 
з охорони праці щодо безпечної експлуатації лампи ЛБВК №101. Інструкція з охорони праці по 
перевірці придатності рятувальних поясів з мотузками і порядку проведення їх випробування 
№118. Інструкція з охорони праці щодо безпечного застосування та порядку проведення 
випробування драбин №119.
- журнал реєстрації видачі нарядів-допусків. папка для збереження нарядів-допусків:
- перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких видається наряд-допуск:
- перелік газонебезпечних робіт:
- журнал обліку газонебезпечних робіт, на які не видається наряд-допуск:
- перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібно спеціальне навчання і 
щорічна перевірка знань працівників з охорони прані:
- протоколи проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони прані по 
спеціальностях, згідно затвердженого наказом від 02.01.2019р. №4 планом-графіком проведення 
навчання та перевірки знань з питань ОП на 2019р.:
- журнал (перелік) обліку 313 і пристосувань або із указівкою дати дійсного і наступного 
випробування, місця їх знаходження: розпорядження про призначення відповідальних осіб за 
їхню справність і схоронність:_____________________________________________________________
- акти випробування рятувальних поясів, вірьовок, карабінів:__________________________________
- акти випробування металевих драбин:_____________________________________________________
- журнал видачі денних завдань.____________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на все обладнання, яке 
використовується при виконані робіт шо декларуються, в тому числі: інструкція з обслуговування 
та експлуатації індикатора газу (газосигнализатор) для виявлення загазованості оглядових 
колодязів ІГ ЛБВК-ЕЗ. інструкція з експлуатації поясу запобіжного ПП1А. ПП1Б. ПП1В. ПП1Г. 
ПП2Д. ПП2Ж. інструкція з експлуатації фал канатний рятувальний 1ФК та інше.

Працівники, відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
забезпечені сертифікованим спецодягом, спепвзуттям та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі, зокрема, захисні каски, респіратори, протигази ПШ-1 — 77 комп.. Лампа ЛБВК - 
39 шт (дата вводу в експлуатацію 31.08.2016р.). пояс лямковий комбінований ЗПЛ-К. 1ПЛ-К 279 
шт.. фал рятувальний (мотузка) - 237 шт. (акти випробування рятувальних поясів, мотузок, 
карабінів від 02.10. 2019р.) плакати та знаки безпеки: металеві драбини — 40 шт. (дата 
випробування 16.02.2019р.)__________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,



Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
прані та промислової безпеки. В наявності: акумуляторні ліхтарі напругою не більше 12В.. ручні 
та механічні вентилятори СРВ, огороджувальні переносні знаки, крюки, ломи для відкривання 
кришок колодязів, шест для перевірки міцності скоб, при виконанні робіт застосовуються 
інструменти, які унеможливлюють іскроутворення. Безпека працівників при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці:
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію:
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на роботах місцях.

___ На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці». Правил охорони праці на
автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12. Правила охорони прані під час виконання робіт 
на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони прані при виробництві, зберіганні. 
транспортуванні та застосуванні хлору НПАОП0.00-1.23-10. Правила техніки безпеки при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79. 
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85. 
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81- 
18. Правила охорони прані під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18. Правила безпечної експлуатації 
електроустановок спожівачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями НПАОП . Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76- 
15. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»: 
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»: «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05. 
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві.

На підприємстві обладнаний клас з охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та 
методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов 
прані та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Екзамени 
проводяться традиційними методами (білети). Клас з охорони праці забезпечений посібниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо. Навчально- 
методичне забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету та періодичних видань.__________

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

________ ________________________________  _________ ^ р .  ________ __
( п ід п и с ) 7 Г  (ініціали та прізвище)і% ю  2о/9 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці ->1? - ''.'л/м ’*- ї  20 р̂. № ^  ^ ________ .

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.


