
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця УПРАВЛІННЯ КАНАЛУ ДНІПРО-ДОНБАС_____________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

51918, Дніпропетровська обл., м. Кам’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. Шульгівка, шосе Кам’янське-Шульгівка, 42 км
Головне відділення Управління 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 договір страхування не укладався
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________ 20.08.2020 р
(дата проведення аудиту)

Я, Поставний Ігор Михайлович______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
вантажопідіймальні крани: __________________________________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

- Кран мостовий електричний загального призначення, в/п 20 т, 1974 рік випуску, виробник -
м. Узлова Тульської обл., країна походження -  Росія;
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

Кран консольно козловий ККГМ-1023, в\п 10т, дата виготовлення -  1974 рік, дата введення в 
експлуатацію -  1976 рук, виробник механічний завод МО СССР, м. Одеса, країна походження -  
Україна.
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

mailto:ukdd@ukdd.dp.ua


кількість робочих місць: 4, на яких існує ризик виникнення травм: 2 , кількість
робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Дніпропетровська область, Головне відділення Управління каналу Дніпро-Донбас).
_______ Кількість будівель і споруд: Адміністративна будівля Управління каналу Дніпро-Донбас
розташована за адресою:

51918, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська,будинок 6-А
Кількість_______виробничих_______об’єктів_______(цехів,_______дільниць,_______структурних

підрозділів):________________________________________________________________________________
УКДД має відділення: Головне, Котовське, Перещепино, Орільське, Краснопавлівське за 

адресами: Дніпропетровська та Харківська області які складаються з наступних підрозділів:
- Адміністративна будівля
- Насосні станції
- Гідровузол
- Ремонтна дільниця
- Канал Дніпро-Донбас

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

Інші відомості:

В.о. начальника - Поставний І.М. , пройшов навчання та перевірку знань з_______
ПБЕЕС, ПТЕЕС, I IIІЬ « в Комунальному підприємстві Кам’янської міської ради «Навчально- 
курсовий комбінат» (протокол від 28.08.2018р. №49 ), 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» м. Київ, 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 головного енергетика служби енергоефективності Хамаза М.І. 
(5 група з ел. безпеки до та понад 1000В), пройшов навчання та перевірку знань з курсу ПЬЕЕС, 
ПТЕЕС, Ш ІЬ в Комунальному підприємстві Кам’янської міської ради 04.06. 2020 року, посвіден. 
№31160, а також пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
НПАОП 0.00-1.80-18, протокол № 36/21-18 від 27.06.2018, пройшов навчання та перевірку знань з 
курсу_«Охорона праці-загальний курс» в Комунальному підприємстві Кам’янської міської 
ради «Навчально-курсовий комбінат» (протокол від 04.06.2020р. №48 )

Головний механік Пікуш Володимир Миколайович пройшов навчання та перевірку знань з 
курсу «Охорона праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, протокол № 1 від 07.03.2019 р у Держводоагенстві 
Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства, а 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» м. Київ, 
протокол №81-736-18 від 7 вересня 2018року.

Провідний інженер з охорони праці Якушева Ю.В. пройшла навчання та перевірку знань згідно 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» в Дії «Придніпровський ЕТЦ», м. Дніпро 
протокол № 36/15-20 від 29.09.2020 р., а також пройшла навчання та перевірку знань з курсу



«Охорона праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, протокол № 36/21-18 від 27.06.2018 у 
ДП «Придніпровський ЕТЦ», та має 4 групу з ел.безпеки до та понад 1000В, пройшла навчання та 
перевірку знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, Ш1Б в ДП «Придніпровський ЕТЦ», протокол № 36/14-20 від
29.09.2020 р).

Начальник Головного відділення Безуглий Микола Юрійович - 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, навчання та перевірку знань з курсу «Охорона 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, протокол № 2а від 14.03.2019 р у Держводоагенстві Центр 
підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

____ Начальник Головного гідровузла Бібік Микола Петрович 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, навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, протокол № 2а від 14.03.2019 р у Держводоагенстві Центр 
підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

Провідний інженер з організації, експлуатації та ремонту транспорту Кобушко Геннадій 
Володимирович, 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, 
навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, протокол № 2а 
від 14.03.2019 р у Держводоагенстві Центр підвищення кваліфікації працівників водного
господарства.___________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.

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 № 156 від
01.10.2020 р.,

_____ Наказом №12 від 05.01.2021р. відповідальним за здійснення нагляду за утриманням та
безпечною експлуатацією обладнання на Головному відділенні призначено начальника відділення 
Безуглого Миколу Юрійовича; відповідальним за справний стан вантажопідіймальних машин і 
механізмів, талів, змінних вантажозахоплювальних пристроїв призначено начальника гідровузла 
Бібіка Миколу Петровича; відповідальним за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів 
кранами призначено провідного інженера з організації, експлуатації та ремонту транспорту 
Кобушко Геннадія Володимировича.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №171 від
02.11.2020 р. створено службу з охорони праці підприємства УКДД_ функції служби охорони 
праці на. підприємстві покладаються на провідного інженера з охорони праці ЯкушевуЮ.В. (4
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.
Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

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 
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 та зберігання засобів захисту.

* Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.

_______На підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції головного енергетика,
головного механіка, провідного інженера 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 забезпечення пожежної безпеки в УКДД:
- інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів;
- інструкція з охорони праці для машиніста крана:
- інструкція з охорони праці під час навантажувально-розвантажувальних робіт;:
- інструкція з охорони праці при виконанні робіт із конструкцій мостового крана;
-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 для працівників, які виконують обов’язки стропальника:
- інструкція з ОП при огляді знімних вантажозахоплювальних пристроїв:
- інструкція з охорони праці при експлуатації вогнегасників:
- інструкція з ОП по наданню домедичної допомоги потерпілим.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 
формі і змісту_відповідають вимогам НПАОП 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. а саме :

Машиніст крана Пушкарьов Григорій Миколайович (посвідчення № 11470, видане 15.10.2020 р) 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та склав іспити, протокол №1232 
від 15 жовтня 2020 року, по «Правилам охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, та пройшов 
навчання та перевірку знань в комісії УКДД протокол № 3.11 від 03.11.2020 року;



Машиніст крана Токарь Валентина Михайлівна пройшла навчання у ПТУ № 12
м. Дніпропетровська (посвідчення № 137 видане 20.07.1984 р) та пройшла навчання та перевірку 
знань в комісії УКДД, протокол № 3.11 від 03.11.2020 р.

____ Машиніст крана Лисенко Павло Іванович, пройшов навчання на Нікопольському учбовому
комбінаті (посвідчення № 162237, видане 04.11.1987 р) та пройшов навчання та перевірку знань в 
комісії УКДД, протокол №6 від 17.07.2020 р______________________________________________

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).___________________________________

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:

Кран мостовий електричний загального призначення, 1974 рік випуску (м. Узлова Тульської обл.) 
Завод. № 4-2318, реєстраційний № 477, зареєстрований в енергоінспекції енергозбута ПЭО 
«ДНЕПРОЭНЕРГО» 23.02.1976 р, відповідає ГОСТ 7131-64, в/п 20 т, проліт крана 7,5 м, висота 
підйому головного гака -  14 м, пристрої безпеки : кінцеві вимикачі ВУ-150А, КУ-701 -  4 од, 
блокувальний пристрій -  вимикач ВПК-2110 -  2 од. сигнальні пристрої- сирена С-56Г. Змінний 
струм 380 В, місце управління - кабіна крана, вантажозахоплювальний орган - гак. Термін 
наступного огляду крана ЧТО -  25.09.21 р., ПТО -  26.09.21 р. Особа, відповідальна за справний 
стан крана Бібік М.П.- начальник гідровузла, відповідальним за безпечне виконання робіт по 
переміщенню вантажів кранами призначено провідного інженера з організації, експлуатації та 
ремонту транспорту Кобушко Геннадія Володимировича.

Кран консольно козловий ККГМ-1023, в\п 10т, дата виготовлення -  1974 рік, дата введення в 
експлуатацію -  1976 рук, виробник механічний завод МО СССР, м. Одеса; заводський №27-191, 
реєстраційний № 476; призначення крана -  підйом та переміщення вантажів. Проведено експертне 
обстеження ДП «ДКТБ ІЕЗ» ім. Є.О. Патона НАН України. Висновок експертизи № 04-21 від
14.01.2021 р. (попереднє -14.01.2019 р.): ПТО -  26.09.2022 р., ЧТО -  26.09.2021 р.
Висота підіймання -  8,75 м, проліт крана -  23 м, підвіска, -  гакова (гак однорогий № 17-Б). Прилади 
та пристрої безпеки і сигналізації -  в наявності. Місце знаходження -  відкрита площадка. 
Характеристика середи в якій працює кран -  неагресивна. Особа, відповідальна за справний стан 
крана Бібік М.П.- начальник гідровузла, відповідальним за безпечне виконання робіт по 
переміщенню вантажів кранами призначено провідного інженера з організації, експлуатації та 
ремонту транспорту Кобушко Геннадія Володимировича.

Працівники гідровузла Головного відділення УКДД забезпечені засобами індивідуального та 
колективного захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: пояса запобіжні -  2 од., вогнегасники



ВП-3 -  4 од., каски захисні -  9 од., жилети сигнальні - 2 од., костюми робочі бавовняні -  7 од., 
черевики шкіряні робочі -  7 пар, захисні окуляри -  7 од., попереджувальні знаки та надписи -  10 
од., які 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 та технічної документації підприємства 
складає понад 30 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 Головного відділення Управління каналу Дніпро-Донбас, виданий КЗ «Петріковська 
центральна районна лікарня ДОР» від 27.03.2019 р. Працівники медичний огляд пройшли, 
допускаються до роботи, наступний медичний огляд - не пізніше 27.03.2021 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 підприємства, підпорядкованість і 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.



Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додержання 
вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки.____________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці ■/£> 2021 р. N /Р /Л ?„ ______

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, 
устаткування 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.

І.М. Поставний
(ініціали та прізвище)
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