ДЕКЛАРАЦІЯ
і О /о 1/ ' ~ G / & J f - / &
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з додатковою відповідальністю
«Дніпрокомунтранс»________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Дніпропетровська обл. 49107. м.Дніпро. Запорізьке шосе, буд.26. код ЄДРПОУ 02128158.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

директор: Лубинський Валерій Олександрович, т/ф (056)776-57-71 .E-mail office@dkt.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;

м.Дніпро. Запорізьке шосе, буд.26__________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ___________________________
(найменування страхової компанії,

діє по 17.04.2019р. Договір серія ДНД № 180448 _____________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п рац і________________
Не проводився__________________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Лубинський Валерій Олександрович________
(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:_______________________________________
Технологічних транспортних засобів - 2 одиниці, а саме: трактор Беларус-82.1. рік
виготовлення 2015. державний номер Т07441АЕ. заводський номер 917407, країна______
виробник Україна; трактор ЮМЗ-8073, рік виготовлення 1998. державний номер_______
Т07685АЕ. заводський номер 8Н0015. країна виробник Україна (свідоцтво про реєстрацію
від 11.04.2016р. № АЕ 003702: свідоцтво про реєстрацію від 12.09.2013р.. видані_______
Територіальним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області)__________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки.

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць - 7________________________________________________________
кількість робочих місць,

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2_______________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

одна адміністративно-господарська будівля_________________________________________
будівель і споруд (приміщень),

дна виробнича дільниця (Запорізьке шосе. 26)_____
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості - директор Лубинський В.О. головний інженер Савиночкін М.І.
головний механік Лисенко P.M . інженер з ОП Тихонов В.М. начальник автопарку_____
Остапенко В.Г. пройшли навчання в комбінаті «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до
них нормативно-правових актів. «Охорона праці». Протокол № 3-17/1 від 09.02.2017р.,
Протокол № 12/4.4/2019 від 21.01,2019р. Протокол № 17-17/1 від 27.05.2017р._________
Протокол № 241/4.6/2017р. від 30.10.2017р, Протокол № 1509 від 27.12.2018р.___________
- головний інженер Савиночкін М.І, головний механік Лисенко P.M . інженер з ОП
Тихонов В.М, пройшли навчання в комбінаті «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. згідно НПАОП 40.1-1.21- 98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правил технічної_____
експлуатації електроустановок споживачів. IV група з електробезпеки до і вище 1000 В.
Протокол від 31.05.2017р.. протокол від 31.04.2017р. № 569. Протокол № 335 від_______
13.04.2018р.________________________________________________________________________
- головний інженер Савиночкін М.І. головний механік Лисенко О.М, інженер з ОП
Тихонов В.М, начальник автопарку Остапенко В.Г. пройшли навчання в комбінаті_____
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у_________
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1,81-18р. «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол № 202 від 07.03.2017р._____
Протокол № 1265 від 06.11.2018р, Протокол № 351 від 18.04.2018р. Протокол № 1269 від
06.11.2018 р .
____________________________________________________________________
- головний інженер Савиночкін М.І. головний механік Лисенко О.М. інженер з ОП
Тихонов В.М, начальник автопарку Остапенко В.Г. пройшли навчання в комбінаті_____
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у__________
Дніпропетровській області згідно НАПБ А.01.001-2014р. «Правила пожежної безпеки в
Україні» Протокол № 03069067 від 03.02.2017р, Протокол № 03106230 від 27.09.2018р.
Протокол № 0316126 від 14.09.2018р, Протокол № 03069069 від 03.02.2017р.___________
- головний інженер Савиночкін М.І. головний механік Лисенко О.М, інженер з ОП
Тихонов В.М, начальник автопарку Остапенко В.Г пройшли навчання в комбінаті______
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у________
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на
автомобільному транспорті» Протокол № 1467 від 17.12.2018р, Протокол № 1468 від
17.12.2018р.. Протокол № 1469 від 17.12.2018р.. Протокол № 8904 від 22.07.2016р._____
- Тракторист Кусик О.В. має посвідчення тракториста-машиніста серія АВ №328243
видане 26.05.1987р. Синельниковским РАПО_________________________________________
Тракторист Кусик О.В. пройшов щорічну перевірку знань з питань охорони праці на
підприємстві (протокол № 2 від 21.01.19,р)_________________________________________
Наказом по підприємству призначені відповідальні особи за випуск на лінію, за
підписання маршрутних листів ст. механика КТП Орлова Ю.П.; за дотримання в_______
справному стані автотранспорту начальника PTC Тонкошкур В.А., за експлуатацію_____
автотранспорту начальника автопарку Остапенко В.Г.. які пройшли навчання в комбінаті
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у____________
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на______
автомобільному транспорті» Протокол № 8903 від 22.07.2016р.. протокол № 8905 від
22.07.201 бр.та Протокол № 8904 від 22.07.2016р__________________________________ __
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

Наказом № 181/1 від 05.09.17р. на підприємстві створено службу охорони праці та
призначено особу, відповідальну за охорону праці - інженера з ОП Тихонова В.М.______
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 ТДВ «Дніпрокомунтранс» наказом № 9 від 04.01.18р. створено
комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:________________ _
Голова комісії: Савіночкин М.І.. гол. Інженер_________________________________
Члени комісії : Лисенко О.М. гол. Механік________________________________________
__________________ Тихонов В.М. інженер з ОП____________________________________ _

На підприємстві ТДВ «Дніпрокомунтранс». наказом № 97/1 від 04.04.18р. затверджені та
введені в дію інструкції з охорони праці:________
- Інструкції з охорони праці № 30 для тракториста;____________________________________
- Інструкція з надання першої медичної допомоги;____________________________________
- Інструкція з охорони праці № 41 з протипожежної небезпеки;_________________________
- Інструкція з охорони праці № 8 при роботі з ручним електроінструментом____________
______ 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»________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці.
Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві.
затверджений директором підприємства:_____________________ _______ _________
______ - Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________
______ - Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_____
______ - Журнал реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;___________________
______ - Журнал видачі інструкцій з охорони праці;____________________________________
______ - Журнал реєстрації видачи нарядів-допусків при виконанні робіт з підвищеної
небезпеки;____________________________________________________
______ - Журнал реєстрації аварій;__________ _________________________________________
______ - Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві;_________________________
______ - Журнал обліку та зберігання 313_____________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної 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._______________
експлуатаційної документації,

Є необхідна техдокументація з експлуатації (паспорт, техталон. акти щорічного_________
проходження техогляду), ремонт і обслуговування здійснюється силами підприємства.
______ У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та
наказу № 02/РП від 21.11.2017р.. працівники ТДВ «Дніпрокомунтранс». які виконують
роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: комбінезони, черевики______
шкіряні, рукавиці комбіновані, респіратори, каски захисні, окуляри захисні, спецвзуття та
іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого_______
Постановою КМУ № 761 від 27.08.2008р._____________________________________________
засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених
робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення:____________
- Закон України «Про охорону праці»;_____________________________________________
- Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження
Порядку видачи дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постановою
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ № 927 від 10.10.2012 року)________________________________________
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений
наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007р.;_________________________________________
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;____________________
- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;______________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій;_________________________
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці;______
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;________________
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці_______
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;_____
нормативно-правової та матеріально-технічної бази

______ На підприємстві у наявності куточок з охорони праці забезпечений плакатами,
наглядною агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчальнометодичне заб^з^^ен н я поповнюється за допомогою інтернету та періодичних видань.

и

Декларація зареєстрована у
територіальному органі Держпраці

Примітки:

журналі

В

К С і ї ї / __
(ініціали та прізвище)

обліку суб’єктів
_____ 20

господарювання

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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