
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖОВТОВОДСЬКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»_______________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,,

вул. 8-го Березня, 40 в, м. Жовті Води, Дніпропетровська область. Україна. 52204
місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ 32182594
код згідно з ЄДРПОУ

директор Харитонова Олена Олегівна
прізвище, ім’я та по батькові керівника.

тел.095-291-60-11: E-mail: sekretar(a).evk.dp.ua
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;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області___________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин,механізмів, устаткування 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 не проводився
(дата проведення аудиту)

_____Я, Харитонова Олена Олегівна_____________________________________________________
(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 в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі___________________________________________________ -

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устаткування 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 10. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 8_______________________________________________________________________________

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

насосна станція № 1. дільниці каналізаційні очисні споруди, водопровідні очисні споруди, 
каналізаційні мережі, водопровідні мережі. Адміністративна будівля знаходиться за адресою: 
вул. 8-го Березня. 40 в. м. Жовті Води, Дніпропетровська область та перебуває у власності._____

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

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

Ж - Сё



Інші відомості Директор - Харитонова О.О. пройшла навчання Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці в ДП 
«ДНКК «Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» (витяг з протоколу № 188-795 від 
03.08.2017 року), перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

Наказом по підприємству № 271 від 17.12.2019 року створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці. Голова комісії -  директор Харитонова О.О. пройшла навчання знань 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів з охорони праці в ДП «ДНКК «Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» 
(витяг з протоколу № 188-795 від 03.08.2017 року), перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області.

Члени комісії:
-  Степура С.В. -  головний інженер пройшов навчання Законодавчих актів з охорони праці, 

гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 8/91 від 30.08.2017р.). з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в ДП «ДНКК «Моноліт» 
ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд»(витяг з протоколу № 1200 від 03.11.2017р.), 
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області:

-  Мачула В.В. -  заступник головного інженера пройшов навчання Законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 3/38 від 07.03.2017р.), НПАОП 
0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 3/23 від 01.03.2017р.), перевірка знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області

-  Бондаренко О.І -  головний технолог, пройшов навчання Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праці в ЛП «Придніпровський ЕТЦ» (витяг з протоколу № 105/48/2018 від 
21.05.2018р.), з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт в ДП «ДНКК «Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія 
«Укрбуд»(витяг з протоколу № 1543 від 03.12.2019р.), перевірка знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області:

-  Груєнко І.В. -  провідний інженер з охорони праці пройшла навчання Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (витяг з протоколу № 105/48/2018 від 
21.05.2018р.), з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт в ДП «ДНКК «Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія 
«Укрбуд»(витяг з протоколу № 1543 від 03.12.2019р.). перевірка знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області.

Наказом по підприємству № 7 від 03.01.2019 року відповідальними за підготовку та 
проведення газонебезпечних робіт призначено начальників дільниць, які пройшли навчання та 
перевірку знань в комісії підприємства:

начальник дільниці водопровідних очисних споруд Якимчук В.О., який пройшов навчання 
та перевірку знань з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт (протокол № 15 від 14.01.2019р.), Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (протокол 
№ 1 від 12.04.2018р.):

начальник дільниці водопровідних мереж Кармазін В.В., який пройшов навчання та 
перевірку знань з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт (протокол № 15 від 14.01.2019р.), Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної



небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (протокол 
№ 1 від 12.04.2018р .);

начальник дільниці каналізаційних мереж Білогай В.Ж., який пройшов навчання та 
перевірку знань з НПАОГІ 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт (протокол № 15 від 14.01.2019р.). Законів України «Про охорону праці». 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (протокол 
№ 1 від 12.04.2018р.);

начальник дільниці каналізаційних очисних споруд Артамонов О.Ю. який пройшов 
навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт (протокол № 15 від 14.01.2019р.). Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (протокол 
№ 1 від 12.04.2018р.).__________________________________________________________________

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

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
працівників КП «ЖВК»ДОР», затверджене наказом № 349 від 31.10.2017 року, встановлює 
порядок навчання, інструктажу і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та
працівників робочих процесів в процесі їх трудової діяльності на підприємстві._______________

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» для організації виконання 
правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально- 
профілактичних заходів, що спрямовані на попередження нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій у процесі трудової діяльності, а також контролю дотримання працівниками 
вимог законів та інших нормативних актів з охорони праці, розділу «Охорона праці» 
колективного договору та актів з охорони праці, що діють на підприємстві. КП«ЖВК»ДОР» 
наказом № 349 від 31.10.2017 року створено службу з охорони праці, функції якої виконує 
провідний інженер з охорони праці Груєнко І.В., яка пройшла навчання та перевірку знань 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів з охорони праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (витяг з протоколу № 105/48/2018 
від 21.05.2018р.), з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт в ДП «ДНКК «Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд»(витяг з
протоколу № 1543 від 03.12.2019р.). _________________________________________________

Служба охорони праці підприємства, керуючись Положенням, розробила систему 
управління охороною праці на підприємстві та здійснює постійний контроль за діяльністю 
виробничих структур, виконанням обов’язків та дотриманням прав окремими посадовими 
особами, за створенням безпечних та нешкідливих умов праці працюючих.___________________

Наказом № 398 від 11.12.2017 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки:___________________________________________________

-  Інструкція з охорони праці для слюсаря аварійно-відновлювальних робіт;
-  Інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на дільницях КП 

«ЖВК» ДОР»:
-  Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в колодязях, камерах і резервуарах.

______Записи про проведення інструктажів виконуються в Журналі реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці та в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці._____________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

______На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: схеми розташування
колодязів, паспорти на пояси, протигази, лампи ЛБВК_____________________________________

експлуатаційної документації
______Роботи в колодязях проводяться по наряду-допуску, у якому передбачені організаційні та
технічні заходи по підготовці та безпечному виконанню цих робіт.__________________________
______Працівники забезпечені технічно справним обладнанням, інструментом, засобами
індивідуального захисту, інструкціями з охорони праці, в комісії підприємства пройшли навчання



і перевірку знань з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт (протоколи № 8 від 06.01.2020р., № 25 від 08.01.2020 р.).______________

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту у відповідності до чинних нормативних актів: костюмом бавовняним, чоботами 
гумовими, спецодягом утепленим, рукавицями комбінованими, черевиками шкіряними, лямочним 
запобіжним поясом 2ПЛ-К. рятувальним канатом, гідрокостюмом, гумовими рукавичками, 
шланговимпротигазом ПШ-1 чи ізолюючим протигазом ГП-5. захисною каскою, лампами ЛБВК. 
На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: Закон України «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки»;Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування»; 
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства; 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; НПАОП 0.00-4.12-05 
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; 
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці; НПАОП 0.00-5.11-85 Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-4.09-07 Типове 
положення про комісію з питань охорони праці підприємства та інші________________________

. нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

На підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений інформаційними стендами, 
засобами індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці. Також розроблені 
та затверджені програми навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети 
по професіям з перевірки знань з питань охорони пратгі. Підприємство забезпечене необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові 
акти, що, регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань._____________

навчально-методичного забезпечення)

О.О. Харитонова

е о ж

(ініціали та прізвище)

«11» березня 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20£Оу.

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.


