
іічОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
- гСОНСьКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
. дділ адміністративних послуг 

73000, м.Херсон, пр. Ушакова,37 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
п звідності матеріально-технічної бази роботодавця 

і і-і имогам законодавства з питань охорони праці 
/ ~ т а промислової безпеки 

Відомості про роботодавця: 

Найменування: Генічеське управління водного господарства 

Місце державної реєстрації: 75560 смт Новоолексіївка вул., Тітова, 96 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05474369 

Вид діяльності за КВЕД: 01.61 

Керівник підприємства: Начальник управління УВГ - Косов Володимир Вікторович 

Телефон: 51-2-77 0 в^/^Л^^ 
Телефакс: 51-2-77 

адреса електронної пошти: §иу§ @ шеіа.иа 

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної безпеки: 

1.75560 смт Новоолексіївка вул.Тітива,96-б Промбаза Генічеського УВГ 
2. 75560 смт Новоолексіївка, вул. Тітова, 96-6 Новоолексіївська експлуатаційна дільниця 
Генічеського УВГ 
3. 75511 с. Петрівка вул. Плавська №1 Петрівська експлуатаційна дільниця Генічеського 
УВГ 

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди: НАСК «ОРАНТА»Договір №УБ-1152889-СПД/10-10/162від 
14.07.2017р. 

Я, Косов Володимир Вікторович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: 

- Ремонтні, монтажні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім 
робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників. 

Інші відомості: Відповідальні особи за безпечне виконання робіт на висоті (наказ по 
управлінню № 01 від 03.01.2017р. ) 

Величко І.В. - головний спеціаліст з кадрової роботи, призначена відповідальною 
особою за організацією процесу навчання з питань охорони праці, професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються„до виконання 
робіт підвищеної небезпеки. .-^ГуІрС 

В управлінні створена служба охорони праці відповідно юг законодавства. 
Функції служби охорони праці покладені на начальника '/даз 
Перепелицю І.Л. — •— — —: • II ш Ш 

>аці 



Начальник служби охорони праці Перепелиця І.Л. пройшла навчання і виявила 
потрібні знання законів і нормативно-правових актів з охорон праці, електробезпеки; 
правил пожежної безпеки, правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; 
правил безпеки систем газопостачання; ПББЕ вантажопідіймальних кранів, 
підйомників, котлів, посудин, що працюють під тиском; правил безпечної експлуатації 
будівель і споруд; насосних станцій, каналів та інших гідротехнічних споруд; санітарно-
гігіснічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим. (Протокол засідання 
комісії з перевірки знань від 13.10 2016 р. № 12 Державного інституту управління та 
економіки водних ресурсів) 

На підприємстві створена та функціонує постійно-діюча комісія (ПДЮ з перевірки 
знань з питань охорони праці у працівників підприємства (наказ № 03 від 03.01.2017р. 
До складу комісії ввійшли: начальник управління - Косов В.В., головний інженер -
Пахомов А.І., начальник служби охорони праці -Перепелиця І.Л.,заст..начальника -
Миропольський М.С., гол, енергетик - Золотарьов О.І., гол, механік - Бурквт О.М., 
голова профкому - Малєєв Є.Б., нач. ВЕВС - Шамановський Я.В. . Всі члени ПДК 
управління пройшли навчання з питань охорони праці. 

Відповідальні особи за безпечне проведення робіт на висоті: начальник 
Новоолексіївської експлуатаційної дільниці - Лопушанська Г.І., начальник станції 
насосної - Фокін В.А.,начальник Петрівської експлуатаційної дільниці - Подзолков О.Д.. 
механік 1 кат. - Криворучко М.В., начальник гаражу - Малєєв Є.Б., провідний інженер - — 
енергетик Новоолексіївської експлуатаційної дільниці - Безсмертний В.В., пройшли 
навчання Правил (НПАОП.О.ОО-1.15-07) та інструкції з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті в Державній Каховській технічній школі (протокол № 27 від 14.09.2017р) 

Розроблені необхідні посадові інструкції, у яких у відповідності з ст..13 Закону 
України «Про охорону праці» визначені обов'язки і відповідальність осіб з питань 
охорон праці. 

В управлінні розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці під 
час виконання робіт на висоті (Наказ № 109 від 06.07.2015 р., інструкції №4,21,31,46,59) 

Працівники, які виконують роботи на висоті пройшли спеціальне навчання в 
Державній Каховській технічній школі (протокол № 26 від!3.09.2017р) 

Вступні та інші інструктажі, спеціальне навчання з охорони праці проводяться згідно 
розроблених в управлінні програм та інструкцій з охорони праці. 

Ведуться журнали інструктажів, перевірки знань з охорони праці. Інструктажі та — 
перевірка знань проводяться своєчасно. Навчально-методичне забезпечення управління 
достатнє для необхідного навчання працюючих. 

В управлінні в наявності нормативно-правова база (НПАОП 0.00915-07, система 
управління охороною праці, Закон України «Про охорону праці» та інші нормативно-
правові акти з охорони праці. 

Спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту (313), працюючі 
забезпечені у відповідності із типовими галузевими нормами. В управлінні організовано 
облік видачі спецодягу, спецвзуття і 313. 

На підприємстві існує 77 об'єктів на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 

При проведенні ремонтних, монтажних та інших робіт, що виконуються на висоті 
понад 1,3 м. управління використовує наступні засоби: 
1. Каски захисні - ГОСТ 12.4.128-83р. 



2. Безлямковий запобіжний пояс тип ПБ № 202- протокол механічних випробувань від 
13.09.2017р. 
3. Безлямковий запобіжний пояс тип ПБ № 207 - протокол механічних випробувань від 
13.09.2017р. 
4. Безлямковий запобіжний пояс тип ПБ № 869 - протокол механічних випробувань від 
13.09.2017р. 
5. Безлямковий запобіжний пояс тип ПБ № 960 - протокол механічних випробувань від 
13.09.2017р. 
6. Безлямковий запобіжний пояс тип ПБ № 326 - протокол механічних випробувань від 
13.09.2017р. 

Обов'язкові медичні огляди працівників управління проводяться згідно діючого 
законодавства. Працівники, що виконують роботи на висоті визнані придатними до 
роботи за професією. 

Режим робочого часу в управлінні, відповідає законодавству. 

Матеріально-технічна і нормативна база відповідають вимогам чинних нормативно-
правових актів з охорони праці і достатні для виконання заявлених робіт. 

Заходи, щодо безпечної організації робочих місць достатні для виконання заявлених 
робіт. 
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55 \ В.В.Косов 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
гостода^ювання у територіальному органі Держпраці {.Л- 20^"р. 


