
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Відомості про роботодавця

Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Пр. Д. Яворницького, 119-А. м. Дніпро, 49038 код згідно ЄДРПОУ -  32616520___________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Директор Кобепь Володимир Вікторович, тел. 7220071 електронна адреса; 7925960@і.иа
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____________________________________________________
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

(найменування страхової компанії,

______________Договір ВІДСУТНІЙ_________________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____________________________
______________ 12.11.20________________ ___________________ ______________

(дата проведення аудиту)

Я. Кобець Володимир Вікторович__________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт

____________ Технологічні транспортні засоби______________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

електронавантажувач типу НС СРР 20-АСЗ-Е зареєстрований Головним управлінням Держпраці
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження які виконуються та/або

у Дніпропетровській області, номерний знак Т І0193АЕ , серія і номер свідоцтва АЕ008333,
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

рік випуску - 2020 , країна походження - Україна .

Всього робочих місць -1, в тому числі 1 робоче місце, на якому існує підвищений ризик 
виникнення травм.___________________ _____________________________________________________ .

кількість робочих місць, у тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

34 одиниці будивель та споруд, виробничих об’єктів: 2 цеха, 10 дільниць, структурні підрозділи -
будівель, і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)

відсутні________________________________________________________________________ _
Адреса стоянки транспортних технологічних засобів: м. Дніпро вул. М.Руденка, 67__________

Інші відомості:
Директор комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської 

міської ради Кобець Володимир Вікторович прийшов навчання та перевірку знань загального 
курсу «Охорона праці» ДІ Ї ГНІУ1Ц (протокол № 89-19 від 24.10.2019')_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;



Головний інженер Депо №3 комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» 
Дніпровської міської ради Шевченко Олександр Станиславович, пройшов навчання та 
перевірку знань у Комунальному підприємстві «Навчально - курсовий комбінат Дніпровської 
міської ради» з загального курсу «Охорона прані» (протокол № 276 від 16,11,20): навчання та 
перевірку знань у Комунальному підприємстві «Навчально - курсовий комбінат Дніпровської 
міської ради з « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. 4-я кваліфікаційна група з електробезпеки (протокол № 
279 від 19.11.20), навчання та перевірку знань у ТОВ « Учбовий комбінат « Дніпробуд» з «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00 -1.83-18 (протокол №1083 
від 10.09.20 ).

Наказом по Депо №3 комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» 
Дніпровської міської ради від 22,12.2020 №1005 відповідальною особою за технічний стан 
електронавантажувача типу HC CPD 20-АСЗ-Е призначено головного механіка Депо № З 
комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради 
Путилова Віктора Васильовича, який пройшов навчання та перевірку знань з загального курсу 
«Охорона праці» у Комунальному підприємстві «Навчально - курсовий комбінат Дніпровської 
міської ради» ( протокол № 96-а від 06.07.20), навчання та перевірку знань у Комунальному 
підприємстві «Навчально - курсовий комбінат Дніпровської міської ради з « Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», 4-я кваліфікаційна група з електробезпеки (протокол № 112 від22.07,20), навчання та 
перевірку знань у ТОВ « Учбовий комбінат « Дніпробуд» з «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00 -1.83-18 (протокол № 1435 від 19.11.2020 ) .

Наказом по Депо №3 комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» 
Дніпровської міської ради від 22.12. 2020 №1005 відповідальною особою за безпечне проведення 
робот навантажувачем призначено майстра відділу головного механіка Депо №3 комунального 
підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради Публічука Миколи 
Степановича, який пройшов навчання та перевірку знань з загального курсу «Охорона праці» у 
Комунальному підприємстві «Навчально - курсовий комбінат Дніпровської міської ради» 
(протокол № 36-а від 02.03.20), навчання та перевірку знань у Комунальному підприємстві 
«Навчально - курсовий комбінат Дніпровської міської ради з « Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». 3- 
я кваліфікаційна група з електробезпеки (протокол № 8 від23.03.20). навчання та перевірку знань у 
ТОВ « Учбовий комбінат « Дніпробуд» з «Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» НПАОП 0.00 -1.83-18 (протокол № 1435 від 19.11.2020 ) .
___Наказом по Депо №3 комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт»
Дніпровської міської ради від 22.12. 2020 №1005 до управління електронавантажувачем 
допущені робітники підприємства:
Капленко Андрій Васильович (посвідчення №030242 від 08.07.2011 прот. №749) видане ДП 
« Дніпропетровський навчально -к у рсовий комбінат « Моноліт», професія -  водій навантажувача 
третього розряду:
Семченко Євген Володимирович (посвідчення №030243 від 08.07.2011 прот. №749) видане ДП 

« Дніпропетровський навчально -курсовий комбінат « Моноліт», професія -  водій навантажувача 
третього розряду:

Наказом по Депо №3 від 23.09.2016 № 828 створена служба з охорони праці Депо №3 в
СКЛаДІ: ( наявність служби охорони праці)

заступника начальника Депо з охорони праці та безпеки руху Гаупт Євгенії Іванівни, яка 
пройшла навчання та перевірку знань з загального курсу «Охорона праці» у Комунальному 
підприємстві «Навчально - курсовий комбінат Дніпровської міської ради» ( протокол № 259-а від 
30.10.20):
__ начальника відділу охорони праці Коньшиної Ізабелли Годіївни. яка пройшла навчання та
перевірку знань з загального курсу «Охорона праці» у Комунальному підприємстві « Навчально -  
курсовий комбінат Дніпровської міської ради» ( протокол № 118-а від 04.06.18). навчання та 
перевірку знань у Комунальному підприємстві «Навчально - курсовий комбінат Дніпровської 
міської ради з « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», 4-я кваліфікаційна група з електробезпеки 
(протокол № 256 від 26.07.19). навчання та перевірку знань у ТОВ « Учбовий комбінат



1.83-18 ( п р о т о к о л  №  237 від 03.03.20 )  :

__ провідного інженера з охорони праці Божко Наталії Олександрівни, яка пройшла навчання та
перевірку знань з загального курсу «Охорона праці» у Комунальному підприємстві « Навчально - 
курсовий комбінат Дніпровської міської ради» ( протокол № 211/42 від27.08 .19);

Інженера з охорони праці Федориіцевої Тетяни Миколаївни, яка пройшла навчання та 
перевірку знань з загального курсу «Охорона праці» у Комунальному підприємстві « Навчально - 
курсовий комбінат Дніпровської міської ради» ( протокол № 374 від04.11.19.).
____ Навчання, перевірка знань та інструктажі проводяться згідно «Положенню про порядок
проведения навчання та перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві», затвердженого
наказом № 65 від 19.02. 2018р._________________________________________ _______________

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять спеціальне навчання та 
перевірку знань: первинне в спеціалізованих навчальних комбінатах, повторне на підприємстві,
відповідні інструктажі та навчання..з питань охорони праці згідно затверджених програм
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети за професіями з 
перевірки знань з питань охорони праці та за видами робіт, що виконуються. Проведено відповідне 
щорічне навчання та перевірку знань з охорони праці. Наказом по підприємству КГІ «Дніпровський 
електротранспорт» ДМР № 195 від 26.06.2020р. створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці. Голова комісії: заступник директора с охорони праці та безпеки руху Зелінський 
В.М., який пройшов навчання та перевірку знань у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» з загального 
курсу «Охорона прані» та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 5 група з 
електробезпеки (протокол № 67-18 від 25.10.2018р.'); заступник голови комісії: начальник відділу 
охорони праці Беспечна І.В., яка пройшла навчання та перевірку знань у ДГІ 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» з загального курсу «Охорона праці» та Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів, 5 група з електробезпеки (протокол № 21-18 від 
27.04.2018р.) члени комісії: головний механік Мельніков В.А., який пройшов навчання та 
перевірку знань у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 
(протокол № 41-20 від 18.06.2020р.'). з загального курсу «Охорона праці»(протокол № 33-20 від 
25.06.2020р.); начальник юридичного відділу Савчук А.П., який пройшов навчання та перевірку 
знань на підприємстві з загального курсу «Охорона прапі»(протокол № 4 від 13.03.2020р.); голова 
профкому Воліна О.В., яка пройшла навчання та перевірку знань на підприємстві з загального 
курсу «Охорона праці» (протокол № 21 від 20.08.2019р.)

Наказом по Депо №3 від 18.08.2020р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці. Голова комісії: заступник начальника депо з охорони праці та безпеки рух у Г аупт Євгенія 
Іванівна, члени комісії: начальник відділу охорони праці Коньшина І.Г.. головний інженер 
Шевченко О.С.. начальник трамвайного парку Дворниченко С.І. пройшов навчання та перевірку 
знань з загального курсу «Охорона праці» на підприємстві ( протокол № 21 від 20.08.19). 
голова профспілки Депо №3 КГІ «Дніпровський електротранспорт»ДМР Глущенко Г.Я.. яка 
пройшла навчання та перевірку знань з загального курсу « Охорона праці» на підприємстві ( 
протокол № 21 від 20.08.19).

Наказом по Депо№3 КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР № 855 від 24.09.2020р 
затверджено:
Інструкцію з охорони праці № 44 з охорони праці для водія електронавантажувача.
_____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:___________

допуском до роботи осіб не молодші за 18 років ( водіїв трамвая не молодше 21 року), які 
мають відповідну кваліфікацію;

■ проведенням інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці згідно 
затверджених програм,
проведенням оперативного контролю за станом охорони праці, пожежної безпеки.

_________ На підприємстві в наявності вся необхідна нормативно-технічна та експлуатаційна
документація для виконання робіт підвищеної небезпеки. Робітники забезпечуються необхідними 
засобами індивідуальної-о захисту, а саме: робочими костюмами, черевиками, касками, 
рукавицями, утепленими куртками та брюками, валянками і рукавицями згідно Типових галузевих 
норм безоплатної видачі спецодягу, взуття, та інших засобів індивідуального захисту робітникам 
та службовцям житлово-комунального господарства.



Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки.____________________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності нормативно-правова база:___________________________________
- Закон України про охорону праці;________ ____________________________________________

Закон України про загальнообов’язкове соціальне страхування;________________________
- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці робітників 

ШГІАОП 0.00-7.11-12):____________________________________________________________
- Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів

індивідуального захисту на робочому місціЩПАОП 0.00-7.17-18) ;____________________________
_____  Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 року № 246;_______________ _
_____ - Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держгіргіромнагляду від
26.01.2005 року№  15;__________________ ____ _______

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачівСНПАОП 40.1-1.21-98)
______ Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною базою: кабінетом з охорони
праці, програмами навчання, білетами з перевірки знань для працівників, плакатами з охорони 
праці________________________________________________________________________________________ .

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

П рим ітки : 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом падає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 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.

І ! г. .с: не управління  Дер>;: і раці

ІВл:ДгКІв-


