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Центр наданій адміністрапівних послуг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
,х.№
відповідності матеріально-технічної бази вимогам закшгодявстьа
охорони праці
^
Відомості про роботодавцяКомунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради
(для ю р и ди ч н ої особи: найм енування ю р и д и ч н о ї о со б и ,

49000,м. Дніпро . площа Героїв Майдану. буд.І каб 324____________________________________
м ісц езн аходж ен н я ,

ЄДРПОУ №23357437__________________________________________________________________________
код згідн о з Є Д РП О У ,

Директор Омельченко Дмитро Анатолійович___________________________________
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника,

тел.791-16-36. 791-16-46
ном ер телеф ону,

kpautopark@,gmail.com___________________________________________

телеф аксу, адр еса ел ек тр он н ої пошти;
для ф ізи ч н о ї о с о б и - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, м ісц е прож ивання, р еєстраційний ном ер об л ік о в о ї картки платника
податків, ном ер телеф он у, телеф аксу, адр еса ел ек тр он н ої пош ти;

на території Дніпропетровської області

_____________________________________________________

м ісц е виконання р обіт п ідви щ ен ої небезпеки та/або експл уатації (застосування)
маш ин, м еханізм ів, устатковання п ід в и щ ен ої небезп ек и )

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався________________
(найм енування ст р ахової компанії,
строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з
охорони праці не проводився______ ________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Омельченко Дмитро Анатолійович
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю р и д и ч н о ї о со б и

або ф ізи чн ої о со б и - підприєм ця)

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:
роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра______________________________________________
(найменування виду робіт
підви щ ен ої небезпеки та/або маш ин, механізм ів.

устатковання підви щ ен ої небезпеки, тип або марка (за наявності),
ном ер парти, дата виготовлення, краніа п оходж ен н я, які
виконуються та/або експлуатую ться (застосовую ться) б ез отримання
ВІДПОВІДНОГО дозв олу

2 робочих місця, з них 2 робочих місця, на яких існує ризик виникнення
травм__________________________________________________________________
кількість р обоч и х м ісць, у том у числі тих на яких існ у є підвищ ений ризик виникнення травм,

будівлі -1. споруди - 0. приміщення -1, виробничі об'єкти-1. дільниці -1. структурний
підрозділ -1.__________________________________________________________________
будівель
і сп о р у д (приміщ ень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Омельченко Дмитро Анатолійович, пройшов перевірку знань з
«Загального курсу охорони праці» на підставі протоколу від 21.01.2019 р. № 10/4.2/2019 р. На
піприємстві створена наказом комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 31 .01.2019
р).Голова комісії - директор Омельченко Д.А. члени комісії -начальник в і д д і л у Дяченко Сергій
Георгійович ( пройшов навчання «Загального курсу з охорони праці» протокол від 21.01.2019 р.
№ 11). інженер з охорони праці Соколова Олександра Вікторівна ( пройшла перевірку знань
« Загального курсу охорони праці», протокол №17/4.4/2019 від 28.01.2019 р). Призначенно
відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію електрогоспадарства та пожежну
безпеку начальника відділу Дяченко С.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його
відсутності Іванов Д.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В інженер з охорони праці Соколова
О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) п пройшли перевірку навчання вимог НПЛОП 40.11.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів». «Правила пожежної безпеки України» Наказом № від призначенно відповідальних за
роботи, що ВИКОНУЮ ТЬСЯ на висоті понад 1.3 метра з з правом видачі наряд допусків заступника
начальника відділу Іванова Д.Г. який пройшол навчання вимог ННАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці підчас виконання робіт на висоті» протокол № 349 від 27.03.2019р.
(прізвищ е, ім'я та по батькові о сіб , які відповідаю ть
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки;

Наказом директора від 1.02.2019 № 2 0 створено службу з охорони праці, яка складається з
інженера з охорони праці. Існує нормативна база для функціонування Системи управління
охороною праці (СУОП).Інструктал<і з питань охорони праці проводяться на підставі Положення
про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж з питань
охорони праці проводиться у кабінеті охорони праці. Первиний . повторні та позапланові
інструкталсі проводяться вiдпoвiдaJтьними особами за дотриманням законодавства з питань охорони
праці. Створена комісія з перевірки знань охорони праці.Працівники пройшли перевірку знань з
правил.норм. інструкцій з охорони праці в повному обсязі. Розроблено та затверджено наказом
директора інструкції з охорони праці. Інструкція з охорони праці № 10 ( при виконанні робіт на
висоті.
наявністю служ би охор он и праці,

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію.проходят навчання перевірку знань
та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно ПІІАОП 02 1-98..00-4.12-05 « Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пигань охорони праці» робітники
підприємства . які задіяні при виконанні робіт що виконуються на висоті понад 1.3 метра пройшли

/
/
чергову перевірку знань з питань охорони праці НГІАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під
час роботи на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 « Правила охорони праці під час роботи з
інструментами та пристроями». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів».НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».З
робітниками підприємства проводиться відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджують
відповідними записами в журналі.
інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охор он и праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання.в том сислі на те що
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки ( паспорти та інструкції з
експлуатації).
експлуатаційної докум ентації,

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з
нормами «Положення про порядок забезпечення працівниками спеціальним одягом.снеціальним
взуттям та іншими засобами індівідуального захисту» НПАОП_____Засобами індівідуального
захисту проводяться огляди та необхідні випробовування із занесенням в відповідні журнали
працівників..які передбачені Правилами охорони праці під час роботи з інструментами та
пристроями ППАОП 0.00-1.71-13.Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1.1.21-98. Роботи, які декларуються.виконуються за допомогаю поясу ( акт
випробовування 34). захисні каски.окуляри захисні.
засобів індивідуального захисту.

Нормативно правова . матеріально технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально методичне забезпечення для
організацій роботи з навчання, перевірку знань з питань охорони праці в повному обсязі.
Підприємство керується в роботі діючим законадавством за нормативно- правовими актами з питань
охорони праці та промислової безпеи який включає:Закон України «Про охорону праці». Порядок
видачі на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експуатацію ( застосування) машинин.
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затверджений Настановою КМУ від 26.10.2011 р.
№ 1107 із змінами. Технічний регламент засобів індівідуального захисту, затверджений
Постановою від 27.08.2008 р. №761. Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я
працівників, затверджений постановою КМУ від 25.11.2009 р. №1262 НПАОП 0.00-2.01-05 «
Перелік робіт цідвиїпеної небезпеки» ППАОП 0.004.21-04 «Типове положення про службу охорони
праці».ННАОП 0.00-4.21.05 « Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці» НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментам та
пристроями»НПАОП 0.00 1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».ННАОП 40.1.21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»НАПБА.01.001 2014 «Правила пожежної безпеки в України». 12.1.004-91 «ССБП
Пожежна безпека.Загальні вимоги» ДК 003:2010 «Класіфікагор професій» затверджений наказом
Дерлсспоживстандарту України від 28.07.2010 р №327 тощо. Навчання і інструктажі з питань
охорони праці проводяться у відповідність до вимог НПАОП 0.004.12-05 «Типове положення про
порядок роведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Екзамени проводяться
традіційними метадами ( білетами). Па підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого
є проведення організаційної та методічної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці,
пропоганда безпечних умов праці та профілактиці аврвй виробничого травматизму і професійних
захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками.підручниками, нормативно правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами
матеріаламі тощо.

ер іал ьно-техиічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

(ініціали та прізвищ е)

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

Держпраці^У>^

Примітки:

1. Ф ізична о со б а - підприєм ець своїм підписом надає згод у на об р о б к у персональних даних з м етою
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання р обіт п ідви щ ен ої небезпеки та на
експлуатацію (застосування) мащ ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ ен ої небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер о бл ік ов ої картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и, які через
св о ї релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідом или про це відповідном у органу
дер ж авн ої п одаткової сл уж би і мають відмітку в паспорті.".
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