
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
___________________Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області______________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________________ 49044, м. Дніпро, пр-кт Дмитра Яворницького, 39а________________________________
_________________начальник офісу Чехун Ольга Василівна________ЄДРПОУ 01038699_____________________
_____________________________056 790-91-56 e-mail: info(a)dovr.gov.ua_______________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

телефаксу, адреса електронної пошти; 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;

Солонянський район: смт. Солоне, с. Любимівка, с. 1 Травня, с. Баш мачка, с. Дніпрельстан
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

с. Оріхове, с. Микільське-на-Дніпрі, с. Звонецьке, с. Малозахарино, с. Новопокровка, с. Григорівни 
Тамаківський район: с. Преображенка, с, Кисличувата______________________________ _______ ______________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди За результатами проведеної ідентифікиії, 
згідно постанови КМУ №  956 від 1 1.07.2002 року _____________________________

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Чехун Ольга Василівна,__________________________________________________________________ ____________________

(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:

•  ремонт  гідрот ехнічних споруд;
•  роботи, що викошуються на висот і понад 1,3 метра;
• обстеж ення, рем онт  і чищ ення димарів;
•  зварювальні роботи;
• газополум ’ян і роботи;
•  роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої 

частоти;
• роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах;
•  земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри;
•  монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт. Технічне обслуговування, реконструкція 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
•  зведення, монтаж  і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
• лісосічні роботи.



Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне обладнання 
напругою понад 1000 В (до 35 кВ)

- ГНС-1 СТЗС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Любимівка: 
трансформатор силовий ТМ-6300-35/6, 1987р.в., СРСР ; електродвигуни б кВ: А-4-450- 
10УЗ, 1986р.в., СРСР; А-4-450-10УЗ, 1987р.в., СРСР; СДН-2-16-59 6УЗ,1987р.в., СРСР; СДН-2- 
16-59 6УЗ, 1988р.в., СРСР; MKL-0.35 CJ4E0C ОЗМ, 1986р.в., Чехословаччина;
- ГН С -2 СТЗС за адресою: Дніпропет ровська область, Солонянський район, с. Перше 
Травня: трансформатор силовий ТМ-6300-35/6, 1987р.в., СРСР; електродвигуни 6 кВ: А-4-450- 
10УЗ, 1987р.в.,СРСР; СДН-2-16-59 6УЗ, 1987р.в., СРСР; Ш4-355 2-4, 198бр.в., СРСР;
- Н С П -1/1,1/2 СТЗС, П Н С  за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. 
Малозахарино: трансформатор силовий ТМ-6300-35/6, 1987р.в., СРСР; електродвигуни б кВ: 
СДН-2-16-59 6УЗ, 1988р.в., СРСР; СДН-2-17-44 8УЗ, 1988р.в., СРСР; MKL0.35 CJ4E0C ОЗМ, 
1986р.в., Чехословаччина;
- НСП-2/1, 2/2 СТЗС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Григорівка: 
трансформатор силовий ТМ- 4000-35/6, 1987р.в., СРСР; електродвигуни 6 кВ: Ш-355 2-4 - 4 од., 
1986р.в., СРСР;IN4-355 2-4 ~ 3 од., 1987р.в., СРСР;
- НСП-6 СТЗС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. 
Новопокровка: трансформатор силовий ТМ-2500-35/6, 1989р.в., СРСР; електродвигуни 6 кВ: А ■ 
4-400-4УЗ, 1987р.в., СРСР; А-4-400-4УЗ, 198бр.в., СРСР;
-Г Н С -1 ВЗС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Микільське-на- 
Дніпрі: електродвигуни 6 кВ: А-4-400-4УЗ, ГЗбр.в., СРСР; СД-12-52-4, 1977р.в., СРСР; А114- 
4М, 1986р.в., СРСР; А114-4М, 1974р.в., СРСР;
- НС-2 за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Звонецьке-на-Дніпрі: 
трансформатор силовий ТМ-4000-35/6, 1990р.в., СРСР; електродвигуни 6 кВ: А-4-400-УЗ - З 
од., 1990р.в., СРСР; А-4-400-УЗ, 1987р.в., СРСР);
Вантаж опідіймальні крани та маш ини:
- База за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт Солоне: кран 
мостовий електричний однобалковий підвісний загального виконання категорії У2, ГОСТ 15150 
в/п 3,2 тонни, м.Калуш, Україна;
- База за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт Солоне: кран 
мостовий електричний однобалковий підвісний загального виконання категорії У2, ГОСТ 1515С 
в/п 1 тонна, зав. №  16397, Забайкальський завод ПТО;
- База за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт Солоне: 
вантажопідіймальний автомобільний кран КС-3575А в/п 10 т, 1992р.в., Україна;
- ГНС 1 -  СТЗС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с.Любимівка: 
кран мостовий електричний в/п 10 тонн, зав. №  70, 1988 року виготовлення, завод ПТО м. 
Комсомольськ на Амурі.
- ГНС 2 -  СТЗС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с.Перше Травня 
:кран мостовий електричний ГОСТ 24378-74, в/п 10 тонн, зав. №  69, 1988 року виготовлення, 
завод ПТО м. Комсомольськ на Амурі;
- Н С - 2  Прогресс за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с.Звонецьке: 
кран мостовий електричний однобалковий підвісний загального призначення, ГОСТ 7890-67 в/п 
3,2 тонни, зав. №  98944, 1989року виготовлення, підприємство п/я А- 7116, м. Барнаул- 99;
- Н С  - 2 Прогресс за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с.Звонецьке: , / 
кран мостовий електричний однобалковий підвісний загального призначення, в/п 3,2 тонни, зав. 
№  1858, 1990 року виготовлення, Забайкальський завод ПТО;
- Н СП  -  6 СТЗС адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Новопокровка: 
кран підвісний електричний однобалклвий в/п 3,2 тонни, зав. №  14128, м. Забайкальск;
-Н С П  - 1  ПЗС адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с.Башмачка: кран 
мостовий підвісний ручний однобалковий в/п 3,2 тонни, зав. №  740, 1987року виготовлення, 
Красногвардійський КЗ м. Артемівськ;
- Н СП  -1 /1  СТЗС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район,
с.Малозахарино: кран підвісний електричний однобалклвий в/п 3,2 тонни, зав. №  315813, 1987 
року виготовлення, м. Забайкальск;
- Н С П  -1 /2  СТЗС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район,
с.Малозахарино: кран підвісний електричний однобалклвий в/п 3,2 тонни, зав. №  315819, 1987 
року виготовлення, м. Забайкальск;
- П Н С  - 1  СТЗС за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район,
с.Малозахарино:кран мостовий електричний, в/п 10 тонн зав. №  531599, 1987року 
виготовлення, м. Магнітогорськ.



виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

__________ кількість робочих місць -102, на яких існує ризик виникнення травм - 80_________
кількість робоч их м ісць, у  том у числі тих,

_____ офісне та виробниче приміщення розташовані за адресою: смт. Солоне вул. Соборна, 2Б
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Насосні станиії У Солонянському районі: смт. Солоне, с. Любимівка, с. 1 Травня, с. Башмачка, 
с. Дніпрельстан, с. Оріхове, с. Микільське-на-Дніпрі, с. Звонеиьке, с. Малозахарино, с. Григорівка
, с. Новопокровка,___________________________________________________________________________
Насосні станиії V Томаківському районі: с. Преображенка, с. Кисличувата___________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Начальник офісу Чехун О.В., начальник відділення Шевчук В. В., провідний 
інженер -  енергетик Христиченко В.І. пройшли навчання та перевірку знань з курсу «Охорона
праиі -  загальний курс», НАПБ А.01.001-2014, НПАОП 0.00-1,76-15, НПАОП 0.00-1,15-07,_____
НПАОП 0.00-1,80-18. НПАОП 0.00-1,81-18. ДСТУ НБ В.1.2.-16, НПАОП 01.41-1,11-10, НПАОП  
0.00-1,57-12, НПАОП 40.1-1,21-98, НПАОП 0.00-1,62-12, ДЕБНА-3.2-2-2009. НПАОП 0.00-7,15-18,
НПАОП 0.00-1,71-13 в центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства_____
Держводагенства України (протокол № 2 від 14.09.2019 p., № 7 від 07.09.2020р.)_______________

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

______ Начальник відділення Шевчук В. В., провідний інженер -  енергетик Христиченко В.І.,
начальник дільниціз ремонту устаткування і мережі Руденко В.І., начальник станиії насосної 
Суліма І.В., інженер станції насосної Рогожкін С.В. пройшли навчання та перевірку знань з 
питань знання нормативно-правових актів: Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1,21- 
98), Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2014), законодавства з охорони праці 
комісією Регіонального офісу водних ресурсів УДніпропетровськівй області (протокол №52 від
09.12.2020 р.)_________________________________________________________________________________
______ У 2020 році робітники підприємства пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації
У Мелітопольській технічній школі:________________________________________________________
перепідготовка машиніст насосних установок -  5 чоловік,____________________________________
підвищення кваліфікації (розраду) машиніст насосних установок -  15 чоловік,________________
підвищення кваліфікації (курси цільового призначення) -  безпека дорожнього руху -  8 чоловік, 
машиніст насосних установок -  60 чоловік, машиніст крана, стропальник -  5 чоловік, ПТЕЕС - 
62 чоловіка, безпечне виконання робіт бензопилами, кущорізами та газонокосарками -  9чоловік, 
безечне виконання робіт з електропневмоінструментом -  9 чоловік, безпечне виконання робіт 
на висоті -  5 чоловік, безпечне віконання робіт при експлуатації каналів, трубопроводів та 
інших гідротехнічних споруд -9  чоловік. Всього 187 робітників.(протокола: №  72 від 16.03.2070 р. 
№  77 від 18.03.2020 p., №  78,79,80,81 від 19.03.2020 p.. № 82,83.84.85 від 20.03.2020 р..№ 93,94,95 
від!4.04.2020 p.. №  124.125 від 27.05.2020 р.)
______ У відділенні створена комісія по перевірці знань з питань охорони праці та пожежної
безпеки працівників, наказ №  7 від 18.01.2021 p., члени якої ( Голова комісії: В.Шевчук - _______
начальник відділення; Члени комісії: В. Христиченко -  провідний інженер - енергетик;_______
Б. Шерстюк -  інженер станції насосної І  категорії; Л. Топчій -  начальник відділу управління 
персоналом та документального забезпечення, голова первинної профспілкової організації;) 
пройшли навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний курс», НАПБ А.01.001- 
2014, НПАОП 0.00-1,76-15. НПАОП 0.00-1,15-07, НПАОП 0.00-1.80-18. НПАОП 0.00-1.81-18, 
ДСТУН Б В.І,2.-16, НПАОП 01.41-1.11-10. НПАОП 0.00-1,57-12, НПАОП 40.1-1,21-98, НПАОП  
0.00-1,62-12, ДЕБНА-3.2-2-2009, НПАОП 0.00-7,15-18, НПАОП 0.00-1,71-13 в центрі підвищен. л 
кваліфікації працівників водного господарства Держводагенства України (протокол №2 від 14



_______ Наказом Регіонального офісу водних ресурсів №  167-ОС від 27.12.2019 р. створено службу
охорони праиі, затверджено Положення про СУОП, Положення про управління охороною праці 
та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

_______ Наказом Регіонального офісу водних ресурсів №  40 від 01.06.2020 р. створено комісію по
проведенню оперативного контролю за станом охорони праиі Солонянського відділення______
_______ Наказом Регіонального офісу водних ресурсів №  50 від 01.06.2020 р. створено пожежно-
технічну комісію Солонянського вдділення___________________________________________________
_______ Наказом Регіонального офісу водних ресурсів №  54 від 01.06.2020 р. створено добровільну
пожежну дружину__________________________________________________________________________
_______ Затверджено інструкції з охорони праці: №  35 від 01.06.2020 p., №  34 від 22.07.2020 p., №
75 від 09.11.2020 р.____________________________________________________________________________
_______ Відповідальними за стан охорони праці в підрозділах відділення, енергогосподарство,
технічний стан автотранспорту, механізмів та проведення інструктажів з охорони праці
призначені: провідний інженер - енергетик Христиченко В.І. - відповідальний за______________
електрогосподарство та технічний стан вантажопідіймальних механізмів на насосних_______
станціях у Солонянському відділенні; начальник дільниці з ремонту устаткування і мережі 
Руденко В.В. -  технічний стан автотранспорту, безпека дорожнього руху, технічний стан та
експлуатація вантажопідіймального крану та механізмів на базі відділення, Суліма І. В.______
начальник станції насосної -  експлуатаційна дільниця №2, інженер станції насосної І  категорії
Рогожкін С.В. - експлуатаційна дільниця №1.__________________________________________________
_______Наказом Регіонального офісу водних ресурсів №  44 від 01.06.2020 р. затверджено перелік
робіт із підвищеною небезпекою Солонянського відділення___________________________________
_______ Відповідальних осіб за видачу нарядів - допусків та розпоряджень призначено наказом
Регіонального офісу водних ресурсів №  45 від 01.06.2020 р.______________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

_______ При прийомі на роботу у Солонянському відділенні під розписку проводиться__________
ознайомлення працівників про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів. Про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих
виробничих факторів._________________________________________________________________________
________ Під час прийання на роботу працівники проходять вступний і первинний інструктажі,
професійну підготовку, спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, пожежної 
безпеки, надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил
поведінки у випадку виникнення аварійної ситуації, аварії.______________________________________
_________У Солонянському відділенні створено безпечні і нешкідливі умови праці для кожного
працівника шляхом належного облаштування робочих місць.__________________________________
________ Робітники Солонянського відділення регулярно проходять професійну підготовку в
спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах.____________________________
_________ У  Солонянському відділенні розроблений і затверджений перелік робітпідвищеної_____
небезпеки для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань
охорони праці. _________________________________________________________________________
________ Контроль за технічніш станом електроустаткування, засобами електрозахисту_____
проводяться електротехнічною лабораторією Павлоградського МУВГ, свідоцтво про технічну
компетентність ПЧ 06-2/530-2019 чинно до 20.12.2022 р. видане_______________________________
ЛП  «ДНІЛРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»______________________________________________________
________ В службі охорони праці Регіонального офісу водних ресурсів та у Солонянському_______
відділенні ведуться:__________________________________________________________________________
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці:_________________________________
-Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:__________________
-Ж урнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки:



- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку засобів індивідуального захисту;
- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів , трансформаторів та інше;
- Журнал обліку та видачі наряд-допуску; _________________________________________________
- Журнал ведення І  ступеню оперативного контроля за охороною праиі;________________________
_____ Працівники Солонянського відділення зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять
попередні та періодичні медогляди, за результатами періодичного медичного огляду працівнків
надано заключний Акт від 05.06.2019 р. МСЧ Дніпропетровського агрегатного заводу_________ і
_____ Працівники Солонянського відділення забезпечені санісарно-побутовими приміщеннями.
_____ У відділенні наявна нормативно-правова документація, що зберігається як на паперових,
так і електронних носіях.________________ ___________________________________________________
_____ Проведення робіт підвищенної ннебезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і
паспортами обладнання, інструкціями відділення, інструкціями з питань охорони праиі та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання нарядів-допусків, відповідальність
покладається на керівників робіт. ______________________________________________________
_____ Застосування зварювальних матеріалів (електродів, зварювального дроту) допускається
тільки при наявності сертифікатів заводів-виробників._______________________________________
_____ Матеріально-технічна база Солонянського відділення відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки (експертизи «ДППридніпровський ЕТЦ»
№  23369086-12.1-04-ВЕ-1087.19 від 12 грудня 2019 року та №  23369086-12.1-04-ВЕ-1095.19
від 13 грудня 2019 року). __________________________________________________________
_____ Солонянське відділення забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та
наочними посібниками. Наявні необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що________
регулярно оновлюються за допомогою друкованих та інтернет видань._________________________
_____ Розроблені та затвердженя посадові інструкції. В наявності необхідна експлуатаційна
документація на обладнання, в тому числі та що використовується при виконанні робіт_____
підвищеної небезпеки. Працівники Солонянського відділення Регіонального офісу водних ресурсів 
у Дніпропетровській області забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту
в повному обсязі. Пояси запобіжні, каски, протигази, драбини використовуют за_____________
призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводиться їх технічне_____________
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог____________
законодавства та документів з експлуатації______________________________________________ —
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

_________ У  Солонянському відділенні створено кабінет з охорони праці___________________________

правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О. В. Чехун
(ініціали та прізвище)

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

Примітки: Фізична особа - підприємець своїм підгіясоїіґнадає згоду на обробку персональних даних агйетою 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.".
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