
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

Гіберт Володимир Володимирович, (067) 6350300, пшиу£@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;

• Нікопольський район: с. Кам’янське, с. Східне, с. Капулівка, с. Борисівка, 
с. Придніпровське;___________________________________________________________
• Томаківський район, с. Вищетарасівка, с. Новопавлівка;____________________
• Апостолівський район, с. Перше Травня, с. Грушівка, с. Мар'янське.________

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,_____________________________

(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 ,_________________ Гіберт Володимир 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 робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;____________________________
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки що зазначені в додатках 3 і 7 до



Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 
устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання)__________________________________________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
мереж, технологічне електрообладнання) (до 35 кВ включно), а саме:
• трансформаторна підстанція П/С 35/0,4 НСП-2 ЦД у складі: ВРУ-35 кВ,
трансформатор силовий ТМ-630 кВА, 35/0,4 кВ, 1971 р.в., СРСР -  за адресою: 
Нікопольський район, с. Кам’янське;
• трансформаторна підстанція П/С 35/0,4 ГНС-2 ЦД у складі: ВРУ 35 кВ та 
трансформатора силового ТМ-400 кВА, 35/0,4 кВ, 1978 р.в., СРСР -  за адресою: 
Нікопольський район, с. Східне;
• трансформаторна підстанція П/С 35/6/0,4 КГНС ЦД у складі: ВРУ-35 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-2500 кВА, 35/6 кВ, 1966 р.в., СРСР, ТМ-630 кВА, 35/0,4 кВ,
1986 р.в., СРСР; РУ-6 кВ (комірки КРУН -  6 од., 2008 р.в., Україна, КРУН -  3 од., 1986 
р.в., СРСР); електродвигун А-4-450У-633 6 кВ 800 кВт, 1986 р.в., СРСР - за адресою: 
Нікопольський район, с. Капулівка;
• трансформаторна підстанція П/С 35/6/0,4 ПНС-3 ЦД у складі: ВРУ-35 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-2500 кВА, 35/6 кВ, 1971 р.в., СРСР, ТМ-100 кВА, 35/0,4 кВ,
1971 р.в., СРСР, РУ-6 кВ (комірки КРУН -  6 од., 1983 р.в., СРСР); електродвигуни А-4- 
450У-633 6 кВ 500 кВт -  2 од., 1986 р.в., СРСР -  за адресою: Нікопольський район, 
с. Борисівка;
• трансформаторна підстанція П/С 35/6/0,4 ГНС-1 ЦД у складі: ВРУ-35 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-6300 кВА, 35/6 кВ, 1969 р.в., СРСР, ТМ-320 кВА, 35/0,4 кВ, 
1975 р.в., СРСР, РУ-6 кВ (комірки КРУН - 21 од., 1967 р.в., СРСР); електродвигуни: 
СД2-85-57-6 6 кВ 500 кВт - 1 од., 1985 р.в., СРСР, СД-15-39-6 6 кВ 1600 кВт -  1 од., 
1980 р.в., СРСР, А-13-6-8 6 кВ 630 кВт -  2 од., 1985 р.в., СРСР -  за адресою: 
Нікопольський район, с. Придніпровське;
• трансформаторна підстанція П/С 35/6/0,4 ГНС СД у складі: ВРУ-35 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-4000 кВА, 35/6 кВ, 1975 р.в., СРСР, ТМ-250 кВА, 35/0,4 кВ,
1972 р.в., СРСР, РУ-6 кВ (комірки КРУН - 18 комірок, 1973 р.в., СРСР); електродвигуни: 
СД2-85-57-6 6 кВ 500 кВт - 1 од., 1990 р.в., СРСР, СД-15-39-6 6 кВ 1600 кВт -  1 од, 
1990 р.в., СРСР, А-13-6-8 6 кВ 630 кВт -  2 од., 1989 р.в., СРСР -  за адресою: 
Томаківський район, с. Вищетарасівка;
• трансформаторна підстанція П/С 10/0,4 НСП-1 СД у складі: ВРУ-10 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-1000 кВА, 10/0,4 кВ, 1975 р.в., СРСР, ТМ-25кВА, 10/0,4 кВ, 
1985 р.в., СРСР -  за адресою: Томаківський район, с. Вищетарасівка;
• трансформаторна підстанція П/С 10/0,4 НСП-2СД у складі: ВРУ-10 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-630 кВА, 10/0,4 кВ, 1975 р.в., СРСР, трансформатор ТМ-63 
кВА, 10/0,4 кВ, 1975 р.в., СРСР -  за адресою: Томаківський район, 
с. Вищетарасівка;
• трансформаторна підстанція П/С 10/0,4 НСП-3/ПНС-1 СД у складі: ВРУ-10 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-630 кВА, 10/0,4 кВ, 1975 р.в., СРСР, ТМ-100 кВА, 10/0,4 кВ, 
1975 р.в., СРСР -  за адресою: Томаківський район, с. Вищетарасівка;



• трансформаторна підстанція П/С 10/0,4 НСП-4 СД у складі: ВРУ-10 кВ,
трансформатори силові: ТМ-630 кВА, 10/0,4 кВ, 1975 р.в., СРСР, ТМ-63 кВА, 10/0,4 кВ,
1975 р.в., СРСР -  за адресою: Томаківський район, с. Новопавлівка;
• трансформаторна підстанція П/С 35/0,4 НСП-5/ПНС-5 СД у складі: ВРУ-35 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-630 кВА, 35/0,4 кВ, 1985 р.в., СРСР, ТМ-100 кВА, 35/0,4 кВ,
1975 р.в., СРСР -  за адресою: Томаківський район, с. Новопавлівка;
• трансформаторна підстанція П/С 6/0,4 НС-1 ЗД у складі: ВРУ-6 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-630 кВА, 6/0,4 кВ, 1976 р.в., СРСР, ТМ-25 кВА, 6/0,4 кВ,
1974 р.в., СРСР -  за адресою: Апостолівський район, с. Перше Травня;
• трансформаторна підстанція П/С 10/0,4 НС-3 ЗД у складі: ВРУ-10 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-320 кВА, 10/0,4 кВ, 1973 р.в., СРСР, ТМ-40 кВА, 10/0,4 кВ,
1973 р.в., СРСР -  за адресою: Апостолівський район, с. Перше Травня;
• трансформаторна підстанція П/С 10/0,4 НС-4 ЗД у складі: ВРУ-10 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-400 кВА, 10/0,4 кВ, 1986 р.в., СРСР, ТМ-25 кВА, 10/0,4 кВ,
1989 р.в., СРСР -  за адресою: Апостолівський район, с. Перше Травня;
• трансформаторна підстанція П/С 35/6/0,4 НС 20 СД у складі: ВРУ-35 кВ, 
трансформатори силові: ТМ-4000 кВА, 35/6 кВ, 1985 р.в., СРСР, ТМ-100 кВА, 6/0,4 кВ,
1980 р.в., СРСР, РУ-6 (комірки КРУН 6кВ - 18 од., 1973 р.в., СРСР); електродвигуни А- 
13-6-8 6 кВ 400 кВт -  2 од., 1974 р.в., СРСР -  за адресою: Апостолівський район, 
с. Грушівка;
• трансформаторна підстанція П/С 10/0,4 НС- 21 ЗД у складі: ВРУ-10 кВ,
трансформатори силові: ТМ-1000 кВА, 10/0,4 кВ, 1979 р.в., СРСР, ТМ-25 кВА, 10/0,4 кВ, 
1978 р.в., СРСР -  за адресою: Апостолівський район, с. Грушівка;
• трансформаторна підстанція П/С 6/0,4 НС- 25 ЗД у складі: ВРУ-6 кВ, 
трансформатор силовий ТМ-630 кВА, 6/0,4 кВ, 1979 р.в., СРСР -  за адресою: 
Апостолівський район, с. Мар’янське;
- вантажопідіймальні крани, а саме:

• автомобільний кран стріловий самохідний КС-2561Д, зав. № 1892, 1971 р.в., СРСР.
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 -  289, у тому числі 50, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм.______________________________________________________________________

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

насосні станції у Нікопольському районі: с. Кам’янське, с. Східне, с. Капулівка,
с. Борисівка, с. Придніпровське;________________________________________________
насосні станції у Томаківському районі, с. Витттетарасівка,
с. Новопавлівка;_____________________________________________________________
насосні станції у Апостолівському районі, с. Перше Травня, с. Грушівка, 
с. Мар’янське._______________________________________________________________

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

Інші відомості:
Наказом № 24 від 17.01.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ головного енергетика 

Штапейкіна А.В. призначено відповідальною особою за виконання робіт з підвищеною 
небезпекою в електроустановках з правом видачі наряд-допусків.



Наказом № 1/1 від 03.01.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ затверджено перелік
робіт підвищеної небезпеки в електроустановках насосних станцій, виконання яких 
проводиться за наряд-допуском.

Наказом № 1/1 від 03.01.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ затверджено перелік 
робіт підвищеної небезпеки в електроустановках насосних станцій, які виконуються за 
розпорядженням.

Наказом № 1/1 від 03.01.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ затверджено перелік 
робіт підвищеної небезпеки в електроустановках насосних станцій, які виконуються у 
порядку поточної експлуатації.

Наказом № 16 від 05.01.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ заступника 
начальника управління Ситникова М.В. призначено відповідальною особою за справний 
стан та безпечну експлуатацію електроустановок. Призначено відповідальних осіб по 
структурним підрозділам.

Наказом № 57 від 03.02.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ створено комісії з 
випробування драбин.

Наказом № 41 від 17.01.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ персонал, який 
обслуговує вантажопідіймальні крани та машини, допущено до роботи.

Наказом № 28 від 17.01.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ організовано нагляд 
за утриманням в справному стані та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів та машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій та тари, 
призначено відповідальних осіб, а саме:
• головного механіка Яніна В.М. -  за здійснення нагляду за утриманням та 
безпечною експлуатацією обладнання (вантажопідіймальних кранів і машин, знімних 
вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій, тари);
• головного енергетика. Штапейкіна А.В. - за утримання в справному стані 
обладнання (вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних 
пристроїв, кранових колій, тари);
• по структурним підрозділам призначено відповідальних осіб за безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами.

Наказом № 138 від 10.06.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ затверджено перелік 
робіт, що виконуються на висоті з оформленням наряд-допуску. Затверджено перелік 
осіб, яким надано право видачі наряд-допусків.

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

Начальник управління Гіберт В.В., заступник начальника управління Ситников 
М.В., головний механік Янін В.М., провідний інженер з охорони праці Бистрова С.В., 
інженер з охорони праці І категорії Шевчук Н.О., голова первинної профспілкової 
організації Ігнатенко К.М., члени комісії Регіонального офісу водних ресурсів у 
Дніпропетровській області, пройшли у Центрі підвищення кваліфікації працівників 
водного господарства навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці, 
безпеки праці в галузі, вибухобезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни 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», НПАОП 0.00
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.76-15 
«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 Держводагенства
України (протокол № 2 від 14.03.2019 р.).

Головний енергетик Штапейкін А.В. пройшов у Центрі підвищення кваліфікації 
працівників водного господарства навчання законів та нормативно-правових актів з 
охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухобезпеки виробництва і вибухозахисту, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 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», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», НПАОП 0.00-1.76-15 «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 
пройшов в комісії Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області
(протокол № 36 від 22.11.2019 р.).

Заступник начальника управління Ситников М.В., провідний інженер з охорони 
праці Бистрова С.В., інженер з охорони праці Шевчук Н.О., головний енергетик 
Штапейкін А.В. та інші фахівці (9 осіб) пройшли у Центрі підвищення кваліфікації
працівників водного господарства навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки», перевірку 
знань пройшли в комісії Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській
області за участю головного державного інспектора ГУ Держпра.тті у Дніпропетровській 
області (протокол № 471 від 18.12.2019 р.), присвоєно V, IV, ІІІ групи з електробезпеки.

Фахівці НІКОПОЛЬСЬКОГО МУВГ пройшли навчання законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухобезпеки виробництва і 
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 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», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.76-15 «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 від 30.03.2019 р.).

Фахівці НІКОПОЛЬСЬКОГО МУВГ пройшли навчання законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухобезпеки виробництва і 
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, управління роботами і профілактики та ліквідації наслідків аварій, 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00
1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та інших НПАОП, перевірку знань 
пройшли в комісії підприємства (протокол № 36 від 06.03.2020 р.).

Наказом № 6 від 03.01.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ затверджено склад 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці:



голова комісії: начальник управління Гіберт Володимир Володимирович;
заступник голови комісії:_____ заступник начальника управління Ситников Михайло
Володимирович;
члени комісії:__________ провідний інженер з ОП Бистрова Світлана Вікторівна;
______________________ інженер з ОП І категорії Шевчук Ніна Олексіївна;
______________________ головний механік Янін Володимир Миколайович;
______________________ голова профспілки Ігнатенко Катерина Миколаївна._______

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

У НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ діє служба охорони праці. Наказом № 3 від 03.01.2020 р. у 
НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ створено службу охорони праці у складі: провідного 
інженера з охорони праці Бистрової С.В. інженер з охорони праці І категорії Шевчук Н.О.

наявністю служби охорони праці

Наказом № 61 від 03.02.2020 р. у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ затверджено склад комісію 
з перевірки знань з питань охорони праці електроперсоналу:
голова комісії:_________ головний енергетик Штапейкін А.В.;
члени комісії:__________ провідний інженер з ОП Бистрова С.В.;
______________________ інженер з ОП І категорії Шевчук Н.О.;
______________________ голова профспілки Ігнатенко К.М.

У НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ переглянуто, затверджено та введено в дію наказом 
№ 158 від 05.08.2019 р.:
• «Положення про службу охорони праці»;
• «Положення про систему управління охороною праці підприємства»;
• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці».

У НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ розроблені, затверджені та введені в дію:
• посадові інструкції;
• інструкції з охорони праці (накази № 177 від 27.11.2018 р., № 52 від 13.02.2019 р., № 73 
від 02.04.2018 р.)._________________________ ________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При прийомі на роботу у НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ проводиться під розписку 
ознайомлення працівників про умови праці, наявності 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, професійну підготовку, спеціальне навчання й перевірку знань із питань 
охорони праці, пожежної безпеки, надання долікарської допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, а також правил поведінки у випадку виникнення аварійної ситуації, 
аварії.

У НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ створено для кожного працівника, безпечні й 
нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць.

Робітники НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ мають професійну підготовку, здобуту в 
спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах.

Працівники Катеринич В.В., Дерягін В.В., Гудошкин М.М., Марчук А.В. здобули 
професійну підготовку за кваліфікацією «електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування» на курсах Нікопольської технічної школи (протокол № 5 від 
12.02.2016 р.).



Працівники НІКОПОЛЬСЬКОГО МУВГ здобули професійну підготовку за 
кваліфікацією «Машиніст насосних установок ІІ розряду» на курсах Нікопольської
технічної школи (протоколи: № 181 від 24.05.2018 р., № 256 від 31.07.2018 р., № 153 від 
20.05.2019 р., № 2 від 03.03.2017 р., № 16 від 04.07.2013 р.).

Працівник Мельник В.В. здобув професійну підготовку за кваліфікацією «машиніст
автокрана 5 р.» на курсах нікопольської технічної школи (посвідчення № 166037, 
протокол № 16 від 15.04.1991 р.).

Машиніст крану Мельник В.В. пройшов перевірку знань з питань охорони праці в 
комісії НІКОПОЛЬСЬКОГО МУВГ (протокол № 44 від 02.04.2020 р.).

Машиністи насосних установок, електромонтери з ремонту електроустатковання 
пройшли перевірку знань з питань охорони праці в комісії НІКОПОЛЬСЬКОГО МУВГ 
(протокол № 18 від 03.03.2020 р.).

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.).

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

Контроль за технічним станом електроустаткування, засобами електрозахисту, 
проводиться електротехнічною лабораторією Павлоградського МУВГ, свідоцтво про 
технічну компетентність ПЧ 06-2/530-2019 чинно до 20.12.2022 р., видане 
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». _______________________________________

експлуатаційної документації,

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

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
Журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці;
Журнал протоколів перевірки;
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
Журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці;
Журнал обліку засобів індивідуального захисту;
Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та 

ін.;
Журнал приймання та огляду лісів та. риштувань;
Журнал обліку та видачі наряд-допуску.

Працівники НІКОПОЛЬСЬКОГО МУВГ зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять попередні та періодичні медогляди, надано заключний акт за результатами 
періодичного медичного огляду працівникі від 23.01.2019 р. КЗ «Томаківська центральна 
районна лікарня» ДОР.___________________________________________________________

Працівники НІКОПОЛЬСЬКОГО МУВГ забезпечені спецодягом, спецвзуттям й 
індивідуальними засобами захисту.

засобів індивідуального захисту,



Працівники НІКОПОЛЬСЬКОГО МУВГ забезпечені санітарно-побутовими
приміщеннями.

У НІКОПОЛЬСЬКОМУ МУВГ наявна актуалізована нормативно-правова
документація, що зберігається як на паперових, так і електронних носіях.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації
і паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони
праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-
допусків, відповідальність покладається на керівників робіт.

Обладнання, оснастка та інструмент для кожної операції слюсарних, зварних робіт
приведені в маршрутних картах технологічного процесу монтажу.

Застосування зварювальних матеріалів (електродів, зварювального дроту)
допускається тільки при наявності сертифікатів заводів- виготовлювачів.

Матеріально-технічна база НІКОПОЛЬСЬКОГО МУВГ відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

НІКОПОЛЬСЬКОГО МУВГ забезпечено необхідною навчально-методичною
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони 
праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці /(?}? 2 0 ^ Ь .  № 5 с&О- /<&______.

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.


