
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. №  48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності м атеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про р о б о т о д а в ц я  Павлоградське між районне управління водного господарства
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

52005,Дніпропетровська обл.Лніпровськиіі р-и, смт.Слобожанське вул Василя Сухомлинського 
буд.42 код СЛРІІОУ 033666 70 Голова комісії з реорганізації ПМУВГ,інж енер-гідротехпік І
кат егорії-Головченко Степан Іванович тел (05632)6-45 ______________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ел.адреса: pyoslO@meta.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;

Д  її і п роп етровсь ка обл ас пі ь_____________________________ _______
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, усталю вання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ____не укладався_________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, помер і дата його видачі)

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

Я. Головченко Степан Іванович  ______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника ю ридичної 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 мет ре. _______________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад ІОоО В і в зонах дії струму високої
частоти, до 35 кВ включно____________________________________________________________
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях).___________________________________________________________________________
Земляні роботи, що викопуються па глибині понад 2 метри____________________________
Зварювальні роботи__________________________________________________________________
Іазополум ’яні роботи. Експлуатація посудин, що працюють під тиском

mailto:pyoslO@meta.ua


(найменування виду робіт підвищ еної 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, загальна 382 . у тому числі т их, на яких  існує підвищений ризик
виникнення травм -274._____________________________________ ____________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
офісне приміщення розташоване за адресою: смт.Слобожанське, вул..В. Сухомлииського, 42; 

виробничі приміщення: смт.Слобожанське, вул.Иудівельииків 1; м.Підгородне, вул..Межева 2; 
Павлоградський р-н, с.Вербки, вул..Харківська, 2а; Синельниківський р-н, вулЛокомотивна,
1 4 5_____________ _____________________ _______  _______ ________________________________

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

Інші відомості Голова комісії з реорганізації управління,інж енер-гідротехнік І  категорії 
Головченко Степан Іванович пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  
загальний курс». Н АІІЕ А.01.001-2014. НІІЛОП 0.00-1.76-15. НПАОП 0.00-1,15-07, НПАОП 0.00- 
1.80-18, IIГІА011 0.00-1,81-18. Д С ТУ  ///> В. 1.2.-16. 1ШАОП 01.41-1,11-10. Ш ІАОІ1 0.00-1,57-12, 
НПАОП 40.1-1.21-98, Н ПАОП 0.00-1,62-12, ДЕКПА-3.2-2-2009. НІІАОГІ 0.00-7.15-18, НІІАОП  
0.00-1,71-13 в центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства 
Держводагенства України (протокол №2 від 14 березня 2019р.)На підприємстві створена 
комісія з перевірки знань з питань охорони праці, нак> № 31 від 06.02.2020р., члени якої 
(заступник начальника управління Кряж Сергій Володимирович, головний механік Смиковський 
Василь Петрович, голова профспілкового комітету Коваленко Наталя Володимирівна) пройш ли  
навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний курс», ІІА ІІБ  А.01.001-2014, 
НПАОП 0.00-1,76-15, НПАОП 0.00-1.15-07, ІП ІАО ІІ 0.00-1.80-18, Н П АО П  0.00-1,81-18, Д С ТУ  
НЕ В. 1,2.-16, НПАОП 01.41-1,11-10, НІІАОП 0.00-1,57-12, Н П А О П 40.1-1,21-98, Н ІІАО П  0.00- 
1,62-12, ДЕЕНА-3.2-2-2009, Н ІІАО П  0.00-7,15-18, НПАОП 0.00-1,71-13 в центрі підвищення 
кваліфікації працівників водного господарства Держводагенства Україпи(протокол №2 від 
14.03.20І9р) _____________  '___________________________________________

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

Наказом підприємства від 16.01.2019 № 36 створено службу з охорони праці._________
Відповідальними за стан охорони праці в підрозділах управління призначені: заступник 
начальника управління Кряж Сергій Володимирович , головний механік Смиковський Василь 
Петрович , начальники експлуатаційних дільниць: ЕД-1 Д ячук Юрій М ихайлович, ЕД-2 Чабан
Анатолій Володимирович, ЕД-3 Твердохліб Віктор Анатолійович, ЕД-4 IIIт их Роман_______
Володимирович, ЕД-5 Січкареико Володимир Миколайович, РНД Еінецький Микола М ихайлович, 
Д РЕ ТУ  Зінченко М ихайло Васильович, ДРГТУ  № І Разводов Василь Петрович, Д РГТУ  №2 
Довгаиь Василь Михайлович, ГМ Д Пивоваров Григорій Гзяславович наказ № 26 від 05.02.2020 р. 
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 

інструктажі з охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони
праці.__________ ___________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності необхідна експлуатаційна документація па обладнання, в тому числі те, що_____

використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Періодичні випробування 
діелектричних засобів захисту проводяться ремонтно-палагоджівальною дільницею управління
(свід.МПЧ 06-2/530-2019 від 20.12.2019р.) з оформленням відппвідних протоколів._______________

е кс п л у атаці й н ої до ку м е нтації,
Працівники Павлоградського міжрайонного управління водного господарства, забезпечені 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту в повному 
обсязі. Пояси запобіжні, каски, протигази, драбини використовуються за призначенням, 
зберігаються г технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту,
експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства._______ _

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві створено кабінет охорони праці, розроблені та затверджені програми 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові
білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство



необхідні нормативно- правові акти з охорони праці. то регулярно оновлюються
ДОВНО-П
Гукраінї

нормахивнотіїравової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.І.Головченко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / р  2 0 ^ р .  №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.
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