
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

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

51918, Дніпропетровська обл., м. К ам ’янське, вул. Дніпробудівська, будинок-бА, код_________  
ЄДРП О У 05387179_________________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
В.о. начальника Управління Поставний Ігор М ихайлович (0569) 56-05-99, ukdd@ ukdd.dp.ua

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;

Дніпропетровська область, Пегриківський район, с. Шульгівка, шосе К ам'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 відш кодування наслідків мож ливої шкоди

Згідно додатку 1 до порядку га правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами, згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002р. № 1788 
страхування не проводилось так як товариство не е об’єктом підвищ еної 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  підтвердж ую  відповідність м атеріально-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 маш ин, м еханізмів, устаткування 
підвищ еної небезпеки: зварювальні роботи (п .!5  додатку 6 до П орядку)

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:ukdd@ukdd.dp.ua


виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
_________ кількість робочих місць: 2, на яких існує ризик виникнення травм: 2_____________

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

42км, (Головне відділення Управління каналу Дніпро-Донбас).____________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

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

«Охорона праці-загальний курс» в Комунальному підприємстві К ам ’янської міської ради  
«Навчально-курсовий комбінат» (протокол від 28.08.2018р. №49/1 ) та перевірку знань з 
Г1БЕЕС, ГІТЕЕС, П ПБ , 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 підвищ еної небезпеки», прийнятих відповідно  
до них нормативно-правових актів з охорони праці.в ТО В «Н В Ц  П рофесійна 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 Н П АОП  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 Реш етньов О.Ю .(5 група з ел.безпеки до  
та понад 1000В), начальник відділ енергоефективності Хамаза М.І. .(5 група з ел.безпеки до та 
понад 1000В), начальник електротехнічної лабораторії Середа Q.C. .(5 група з ел.безпеки до та 
понад 10 0 0 В ) , пройш ли навчання та перевірку знань П БЕЕС, П ТЕЕС, П П Б 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 № 102 Від 14.07. 2020р. відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт  
призначено начальника відділення ГВС Безуглого М иколу 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 елекгро безпеки, до та понад 1000В), які пройш ли навчання та 
перевірку знань з курсу «Охорона праці-загальний курс» протокол від 14.03.2019р. № 2а та 
перевірку знань з ІІБЕЕС, ІГГЕЕС, ГІІ1Б 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 У К Д Д  , 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 га 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 (СУОП). 
Система управління охороною  праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці.Ведеться внутріш ня документація  
по дотриманню  вимог техніки безпеки та охорони праці:
» Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
* Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
* Ж урнал протоколів перевірки знань.
* Ж урнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
« Ж урнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
* Ж урнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
» Ж урнал обліку га зберігання засобів захисту.

* Ж урнал 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: П рограма вступного  
інструктажу з охорони праці, інструкція з пожежної безпеки, інструкція з ОП для осіб, 
відповідальних за безпечне нроведення робіт но переміщ енню вантажів кранами, інструкція з 
ОП для осіб, які здійсню ю ть нагляд за збереженням та безпечною експлуатацією  
вантажопідіймальних кранів, інструкція з ОП при виконанні робіт на в и с о т і , інструкція з ОП  
для електрозварника ручного зварювання, інструкція з ОП при виконанні робіт з ручним  
інструментом. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускаю ть різних тлумачень. 
Інструкції но формі і змісту відповідають вимогам Н П А О П  0.00-4.15-98 «П оложення 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 № 20- 
інструкція і  охорони праці для електрозварника. Електрозварник Піскун Свген 
Володимирович пройшов спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) протокол  
засідання комісії від 26.07.2019р. № 47, Правила охорони праці для електрозварника протокол  
№ 5 від 18 линия 2019 р. та перевірку знань з охорони праці 13.07.2020р. в комісії підприємства  
УКДД п р о  що зроблено запис під № 39 в журналі перевірки знань П БЕЕС, ПТЕЕС, ППБ , (З 
група з електробезпеки, до та понад 1000В)

Електрозварник Бойко ГІегро Петрович Володимирович пройшов спеціальне навчання  
(пожежно-технічний мінімум) протокол засідання комісії від 26.07.2019р. № 47, Правила  
охорони праці для електрозварника протокол № 3 від 17 липня 2019 р. та перевірку знань з 
охорони праці 03.07.2020р. в комісії підприємства УКДД про що зроблено запис під №495 в 
журналі перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПІІБ , (3 група з електро безпеки, до та понад 
1000В )____________________________________________________________________________________________

В наявності необхідна експлуатаційна документація на зварювальне обладнання: 
зварювальний трансформатор ТД-500 , зав.№ 352, 1989р.в. (технічний паспорт, керівництво з 
експлуатації, протоколи випробувань, журнал обліку випробувань зварювального  
обладн ан н я), в тому числі га що використовується при виконанні електрозварювальних робіт 
підвищеної небезпеки ._______________________________________________________________________

експлуатаційної документації,



У відповідності до Н П А О П  0.00-7.17-18 «М інімальні 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 Н ПАОП  27.0-3.01-08 і Н П А О П  29.0.02-06. , а саме  
черевики (Україна); - рукавиці (Україна); - костюми (Україна); - берети (Україна); - 
зварювальні щитки із захисним світлофільтром (Україна); - окуляри для захисту очей під час 
зварювання (Україна), використовую ть 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.
Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів  
індивідуального захисту, затвердженого Постановою К М У  № 761, від 27.08.2008р. 
М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової б е з п е к и . _______________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Управління каналу Д Н ІП РО -Д О Н Б А С  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 та технічної документації підприємства  
складає понад ЗО видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд  
поповнюється, зберігається га 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 підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.11р., Закон України  
«Про обЧкти підвищ еної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною  
небезпекою», НПАОГІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок  
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», Н ПАОП  0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», Н П АОП  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», Н П АОП  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 прані». 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 
«Нетриківська центральна районна лікарня ДМ Р» від 21.02.2020 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 виливу шкідливих виробничих факторів. Структура  
підприємства, ніднорядко-ваність га розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в 
посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог 
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної  
небезпеки. М атеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують



додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під
час виконання робіт підвищ еної  
небезпеки. _____________

нормативно^правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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(підпис) (ініціали та прізвище)
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Д екларація зареєстрована у ж урналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальном у органі

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприєм ець своїм підписом надає згоду на обробку
персональних даних з метою  забезпечення виконання вимог П орядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  
(застосування) маш ин, м еханізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
ф ізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляю ться від 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу держ авної 
податкової служби і маю ть відмітку в паспорті.” .


