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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 Кобець 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, устаткувати підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

____________________ Договір ВІДСУ ТН ІЙ __________________________________________________ ______________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_________ 17.09.2020____________________________________________________________

(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 прзмислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопровс^дах тощо).___________

(найменування виду робіт 

підвищеної 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

Всього робочих місць 3. в тому числі 1 робоче місце, на якому існує підвищений ризик 
виникнення травм______________ _______________________________________________________ •

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Виробничі дільниці - 1; санітарно-побутові приміщення -  2: структурні підрозділи 
відсутні.__________________________________ І______________________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської 

міської ради Кобець Володимир Вікторович прийшов навчання та перевірку знань загального 
курсу «Охорона праці» ДП ГНМЦ (протокол № 89-19 від 24.10.2019)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Головний інженер Азанов Олексій Петрович, який пройшов навчання та перевірку знань у 
Комунальному підприємстві «Навчально - курсовий комбінат Дніпровської міської ради» з



Jß загального курсу «Охорона праці» ( протокол № 259-А від 30.10.2020); навчання та перевірку 
знань на підприємстві з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правш 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. 5 група з електробезпеки (посвідченню 
№154482 від 28.10.2020); з Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечна 
робіт НПАОП 0.00-5.11-85(посвідчення №012906 від 04.06.2019) : з Правил безпеки систем 
газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В 2.5-20-2001, Газопостачання (посвідчення №01021С 
від 04.06.2019) : у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ ДНІПРОБУД з Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол №1251 від 20.10.2020)
__________ Наказом № 13 від 08.02.2021р. відповідальною особою за справний стан слюсарно -
ковальського інструменту та устатковання призначений головний механік Чернега АндріР 
Андрійович який пройшов навчання та перевірку знань на підприємстві з загального курсу 
«Охорона праці» (протокол № 30 від 03:12.2019р.). з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 4 
група з електробезпеки (протокол № 57 від 02.11.2020р.); з Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85(посвідчення №012903 віх
04.06.2019) ; з Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2.5-20-2001 
Газопостачання (посвідчення №010209 від 04.06.2019) ; у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ 
ДНІПРОБУД з Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00- 
1.71-13 (протокол №1251 від 20.10.2020)

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 145 від 29.12.2017р. створена служба з охорони праці. Функції 
служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Зелінську Владиславу Вікторівну, 
яка пройшла навчання та перевірку знань у Комунальному підприємстві «Навчально - курсовий 
комбінат Дніпровської міської ради» з загального курсу «Охорона праці» ( протокол № 259-А від
30.10.2020); навчання та перевірку знань на підприємстві з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 4 
група з електробезпеки (протокол №335 від 25.10.2018); з Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85(посвідчення №012904 від 
04.06.2019); з Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2.5-20-2001, 
Газопостачання (посвідчення №010208 від 04.06.2019)__________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Навчання, перевірка знань та інструктажі проводяться згідно «Положенню про порядок 
проиелення 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, розроблено білети за професіями 
з перевірки знань з питань охорони праці ‘та за видами робіт, що виконуються. Проведене
відповідне щорічне навчання та перевірку знань з охорони праці._______ Наказом по підприємству
№ 97 від 16.12.2020р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії: 
головний інженер Енергогосподарства Азанов О.П.. члени комісії: інженер з охорони праці 
Зелінська В.В.. начальник цеху тягових підстанцій Журавель О.І.. який пройшов навчання та 
перевірку знань на підприємстві з загального курсу «Охорона праці» (протокол № 30 віх 
03.12.2019р.). з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. 5 група з електробезпеки (протокол № 31 віх 
03.12.2019р.); головний механік Чернега A.A. ; старший енергодиспетчер Михайленко Ігос 
Миколайович, який пройшов навчання та перевірку знань на підприємстві з загального курсу 
«Охорона праці» (протокол № 25 від 26.06.2018р.). з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 5 
група з електробезпеки (протокол № 22 від 20.08.2019р); представник ПК Охотнікова Лариса 
Анатоліївна, яка пройшла навчання та перевірку знань на підприємстві з загального курсу 
«Охорона праці» (протокол № 21 від 20.08.2019р.). з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 2 
група з електробезпеки (протокол № 22 від 20.08.2019р); начальник цеху контактної мережі Вітюк



Володимир Пилипович, який пройшов навчання та перевірку знань на підприємстві з загальї 
курсу «Охорона праці» (протокол № 21 від 20.08.2019р.), з Правил безпечної експлуатан 
електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 5 
група з електробезпеки (протокол № 22 від 20.08.2019р);
Наказом по підприємству КП «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 праці» 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 ДП «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: начальник юридичного Rinmnv 
Савчук А.П.. який пройшов навчання та перевірку знань на підприємстві з загального курсу 
«Охорона праці »(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.); головний механік Мельніков4Віктор Анатолійович, який пройшов навчання та 
перевірку знань у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» з загального курсу «Охорона праці» та Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 5 група з електробезпеки (протокол № 33-20 
від 25.06.2020р.). з Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол №33-20 
від 25.06.2020); у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ ДНІПРОБУД» з Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол №1251 від 20.10.2020); з 
Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 
(протокол №1575 від 15.12.2020);_____________________________  ■

Наказом по підприємству № 113 від 04.10.2019 року затверджено:
Інструкція № 22 При роботі в колодязях
_____Безпека працівників при виконанні робіт лідвищеної небезпеки забезпечується:___________

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях._________________  ■

_____Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять навчання та перевірку
знань на підприємстві, відповідні інструктажі та навчання з питань охорони праці згідно 
затверджених програм проведення навчання та*перевірки знань з питань охорони праці.________

________На підприємстві в наявності вся необхідна нормативно-технічна та експлуатаційна
документація для виконання робіт підвищеної небезпеки. Робітники забезпечуються необхідними 
засобами індивідуального захисту згідно Типових галузевих норм безоплатної видачі спецодягу, 
взуття, та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям житлово- 
комунального господарства. Для виконання робіт застосовуються пояси запобіжні ( інв.№24268, 
інв.№008684). газовий сигналізатор ЗОНД-1 2(3і2р.в., протигази шлангові ПШ 
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 

(НПАОП 0.00-7.11-12);_________________________________ _______________________
_____ - Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місціШПАОП 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 Держгірпромнагляду від
26.01.2005 року № 15;___________________________
_____- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів(НПАОП 40.1 -1.21 -98)



праці, програмами навчання, білетами з перевірки знань для працівників, плакатами з охорони 
праці______

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

В.В. Кобець
ч-ї»-- ■■ ••• ---• -/•;

. а . 20&р
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці

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, 
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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