
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця У П РА В Л ІН Н Я  К А Н А Л У  Д Н ІП РО -Д О Н БА С ______________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51918, Дніпропетровська обл., м. К ам’янське, вул. Дніпробудівська,будинок 6-А код ЄДРПОУ  
05387179 

В.о. начальника Управління Поставний Ігор Михайлович 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

________________________(0569) 56-05-99, ukdd@ ukdd.dp.ua __________________________________
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, Петриківський район, с. Ш ульгівка, шосе Кам’янське-Ш ульгівка, 
42км., Головне відділення каналу Дніпро-Донбас___________________________________________

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

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами, згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002р. № 1788 страхування 
не проводиться так як товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Добровільний аудит з охорони праці не проводився, заплановано проведення на підприємстві 
добровільного аудиту з охорони праці відповідно до чинного законодавства.

(дата проведення аудиту)

Я , ______ Поставний Ігор М ихайлович ___________________________________________________
(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 
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_____ (п.З додатку 6 до 
Порядку)_______________ .___________ ________________________________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

mailto:ukdd@ukdd.dp.ua


номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
_________кількість робочих місць: 5, на яких існує ризик виникнення травм: 5____________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Ш ульгівка, шосе К ам'янське-

Ш ульгівка, 42км, (Головне відділення Управління каналу Д н іп р о -Д о н б а с ).__________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
В.о. начальника - Поставний І .М ., пройшов навчання та перевірку знань з курсу______

«Охорона праці-загальний курс» в Комунальному підприємстві Кам’янської міської ради 
«Навчально-курсовий комбінат» (протокол від 28.08.2018р. № 49/1) та перевірку знань з 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ , протокол №49 від 28 серпня 2018 року., також пройшов навчання та 
перевірку знань згідно 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 ТОВ «НВЦ Професійна безпека», протокол 
№ 81-736-18 від 7 вересня 2018року.

Наказом №102-1 від 14.07.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство 
підприємства, справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, пожежну безпеку 
підприємства, своєчасне обслуговування та проведення планово-попереджувальних ремонтів 
електрообладнання призначено начальник відділ енергоефективності Хамаза М.1. .(5 група з 
ел.безпеки до та понад 1000В).

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на . 
підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 81-1 від 
05.06.2020 р., члени якої (в.о. заступника начальника Решетньов О.Ю.(5 група з ел.безпеки до та 
понад 1000В), начальник вілтіл енергоефективності Хамаза М.І. .(5 група з ел.безпеки до та 
понад 1000В), начальник електротехнічної лабораторії Середа О.С. .(5 група з ел.безпеки до та 
понад 1000В ), пройшли навчання та перевірку знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ в Комунальному 
підприємстві К ам’янської міської ради «Навчально-курсовий комбінат», а також прослухали  
та склали іспити з курсу «Охорона праці-загальний курс» протокол від 04.06.2020 року № 48/1

Наказом №103 Від 14.07. 2020р. відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті
призначено начальника відділення ГВС Безуглого Миколу Ю рійовича (4 група з___________
електробезпеки, до та понад 1000В) та на час його відсутності - в.о. начальника ДРМ У_______
Кобушко Г.В.(4група з електро безпеки, до та понад 1000В), які пройшли навчання та________
перевірку знань з курсу «Охорона праці-загальний курс» протокол від 14.03.2019р. №2а та 
перевірку знань з ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ в комісії підприємства, протокол №5 від 18 липня
2019 року,____________________________ _________________________________________________________

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

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом від 
26.02.2018р. №59 створено службу з охорони праці підприємства УКДД , функції служби 
охорони праці на підприємстві покладаються на в.о. заступника начальника Решетньова О.Ю. 
(5 група з ел.безпеки до та понад 1000В)________________________________________________

наявністю служби охорони праці,



а також затверджено та введено в дію:
* Положення про службу охорони праці._______________________________________________________
» Положення з питань навчання та перевірки знань з охорони праці на підприємстві.__________
* Положення про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
* Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям  

та іншими засобами індивідуального захисту.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення  
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №59/1 від 26.02.2018 р. 
затверджено та введено в дію: « Положення про систему управління охороною праці (СУОЩ . 
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація  
по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
» Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
» Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
* Журнал протоколів перевірки знань.
* Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
* Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
* Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
* Журнал обліку га зберігання засобів захисту.

* Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
На підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції енергетика, виконавця робіт, 
інспектора з охорони праці, начальника дільниці. Наказом №103/1 від 14.07.2020 р. переглянуті, 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці: Програма вступного інструктажу з 
охорони праці, інструкція з пожежної безпеки, інструкція з ОП для осіб, відповідальних за 
безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами, інструкція з ОП для осіб, які 
здійснюють нагляд за збереженням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, 
інструкція з ОП при виконанні робіт на ви соті, інструкція з ОП для електрозварника ручного 
зварювання, інструкція з ОП при виконанні робіт з ручним інструментом. Тексти інструкцій є
стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту_________
відповідають вимогам НГІАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці». _____________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі № 48- 
інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів, а саме :

слюсар ремонтник ДРМ У Ковальчук Вадим Васнльйович , пройшов навчання та склав 
іспити, протокол №4 від 18 липня 2019 року, « Охорона праці під час виконання робіт на висоті 
з використанням спеціальних страхувальних засобів;

слюсар ремонтник ДРМ У Гончар Віктор Михайлович , пройшов навчання та склав іспити, 
протокол №4 від 18 липня 2019 року, « Охорона праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів:

слюсар ремонтник ДРМ У Бурхан Денис Олександрович, пройшов навчання та склав іспити, 
протокол №4 від 18 липня 2019 року, « Охорона праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів;

слюсар ремонтник ДРМ У Ш вець Микола Іванович, пройшов навчання та склав іспити, 
протокол №4 від 18 липня 2019 року, « Охорона праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів;

слюсар ремонтник ДРМ У Дерець Микола Григорович, пройшов навчання та склав іспити, 
протокол №4 від 18 липня 2019 року, « Охорона праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів;



В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме під час виконання робіт на
висоті (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо)._____________________________________

експлуатаційної документації,
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та «Положення 
про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту», працівники УКДД, які виконують роботи з підвищеною  
небезпекою, забезпечені спецодягом, спецвзуттям та індивідуальними засобами захисту згідно 
встановлених норм по НПАОП 27.0-3.01-08 і НПАОП 29.0.02-06. , а саме : пояси запобіжні, 
каски, драбини використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та 
проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Матеріально- 
технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступне 
обладнання: драбини металеві, №0013. №0014, №0015, пояс запобіжний з наплічними та 
ножними лямками 2ПЛ2, зав. № 0018, 2008 р. в., Україна, пояс запобіжний універсальний з 
наплічними та ножними лямками ЗПЛ -К, зав. №0016, 2008 р. в., Україна, пояс запобіжний 
безл ямковий ПБ-1-М, зав. № 0017, 2016 р. в., Україна, пояс запобіжний універсальний з 
наплічними та ножними лямками 2ПЛ-К, зав. №009458, 2011 р. в., Україна, строп стрічковий 
СС, зав. №005088, 2016 р. в., Україна. Обладнання, яке використовується при виконанні робіт 
на висоті (пояса, риштування) пройшли випробування статичним навантаженням у 
відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 - акт №1 від 01.06.2020 р.
Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761, від 27.08.2008р. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки._________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Управління каналу ДНІПРО-ДОНБАС забезпечене необхідною нормативно-правовою  
базою для виконання зазначених робіт підвищеної безпеки , в тому числі нормативно-правових 
актів з охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил га технічної документації 
підприємства складає понад ЗО видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних 
носіях. Фонд поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну 
кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України 
«Про охорону праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р., Закон України 
«Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною  
небезпекою», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажо-підіймальних кранів, підіймальних 
засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення 
про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». 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 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», 
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників». Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники 
підприємства проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал,
що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження



медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом  
трудової діяльна гп) медичні огляди. Заключний акт за результатами попереднього 
(періодичного) медичного огляду працівників Управління каналу Дніпро-Донбас, виданий 
КЗ «Царичанська центральна районна лікарня ДМ Р» від 26.02.2020 р. Працівники медичний 
огляд пройшли, допускаються до роботи, наступний медичний огляд - не пізніше 21.02.2021 р.. 
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні пільги та 
компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів. Структура підприєм
ства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в посадових 
інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог законодавчих і норма
тивних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної небезпеки. Матеріально - 
технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додержання вимог законо
давства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки._________________________
, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці £/  2СЬз4?). N _____ .

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.”.

п^7  л у л /г 'и л  2(Ь^р.

(ініціали та прізвище)


