
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство „Дніпровський_________
метрополітен”_______________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49038, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курчатова, 8
місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ 21927215, Ліпьошкін Андрій Валерійович___________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я, по батькові керівника

тел. (0562) 42-37-68, факс: (056) 778-65-33, Е-шаіІ; те1го@икг.:^__________
номер телефону, 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:

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Курчатова, 8____________________________
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__________________
договір страхування відсутній, страхування не проводиться, згідно п.14 ст. 7

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Закону України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів 
господарювання за. шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на 
об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти 
та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 
екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788. _

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 13.08.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Ліпьошкін Андрій Валерійович - директор метрополітену______________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи-підприємця)

mailto:metro@ukr.n%d0%a0%c2%b5t


цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_______________________
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні________
розташування підземних комунікацій;____________________________________
Маркшейдерські роботи;_______________________________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії_____
струму високої частоти;________________________________________________
Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним (кисень, 
пропан, вуглекислотний) газом;__________________________________________
- зварювальні роботи;___________________________________________________
- випробування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що 
зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: електричного устаткування електричних 
мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (до 10 кВ 
включно);_____________________________________________________________
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 
до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки:____________________________________________________________
- ковальсько-пресове устаткування;______________________________________

- устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання);______________________
- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;__________
- вантажопідіймальні крани, ліфти, ескалатори, підйомники для підіймання 
працівників;_________________________________________________________
- технологічні транспортні засоби;_____________________________________
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів;_____________
Експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних
копалин;______________________________________________________________
Г азополум’яні роботи._________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки



-Ковальсько -  пресове устаткування:
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

прес гідравлічний ГР-П 6325,1990 року випуску, країна походження УРСР; тип 
прес гідравлічний А - 712,1990 року випуску, країна походження УРСР; прес 
гідравлічний ПБ 6364, 2004 рік випуску, країна походження Україна._______

- Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних
станцій і мереж, технологічне електрообладнання):_________________________
трансформатор сухий ТСЗК-63/10-УХЛ4, 1990 року випуску, країна 
походження СРСР (14 од.); трансформатор сухий ТСЗ-250/10-УЗ, 1994 року 
випуску, країна походження Україна (12 од.); трансформатор сухий ТСЗ- 
1000/10-УХЛ4, 1994 року випуску, країна походження Україна (15 од); 
трансформатор сухий ТСЗ-1600/10-УХЛ4, 1994 року випуску, країна 
походження Україна (18 од.), трансформатор масляний ТМ-400/10, 1995 року 
випуску, країна походження Україна (2 од), трансформатор масляний ТМ-630,
1990 року випуску, країна походження СРСР (4 од.), трансформатор масляний 
ТМ-1000/10, 1990 року випуску, країна походження СРСР (2 од.), вимикач 
вакуумний ВВЭ-М-10-20, 1989 року випуску, країна походження СРСР (90 
од.), стенд високовольтний стаціонарний СВС-50М, 2011 року випуску, країна 
походження Україна, апарат випробування ізоляції АИИ-70, 1983 року 
випуску, країна походження СРСР, установка пробивна універсальна УПУ -10, 
1985 року випуску, країна походження СРСР;_____________________________

або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

-Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива: 
повітрозбірник В-10, 1995 року випуску, країна походження Російська 
Федерація (3 од.); пересувна компресорна станція ПКС-5,25 А, 1997 року 
випуску, країна походження СРСР (2 од.); компресорна станція ДК-9 М, 1975 
року випуску, країна походження СРСР; компресор ZA 65 - 100 L, 2009 року 
випуску, країна походження Китай;______________________________________

-Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори:__________________
кран мостовий електричний, 1990 року випуску, країна походження СРСР; 
кран консольний стаціонарний поворотний, 1993 року випуску, країна 
походження Україна (2 од.); кран-балка підвісна, 1999 року випуску, країна 
походження Україна (2 од.); кран підвісний, 1995 року випуску, країна 
походження Україна (5 од.); вантажопідйомне пристосування (підлогове) ПН - 
10, 2000 року випуску, країна походження Україна; таль електрична Т10342, 
2009 року випуску, країна походження Болгарія; кран консольно-поворотний 
на дрезині АГМу, 1994 року випуску, країна походження Російська Федерація; 
електротельфер Т-1011, 1987 року випуску, країна походження СРСР (2 од.);



таль ручна спіроїдна, 1989 року випуску, країна походження СРСР (8 од.); таль
ручна пересувна черв‘ячна, 1990 року випуску, країна походження СРСР (30 
од.); таль ручна пересувна черв‘ячна, 1993 року випуску, країна походження 
Україна (2 од.); таль ручна шестеренчаста, 1992 року випуску, країна Україна 
(4 од.); таль електрична ТЕ 050, 1993 року випуску, країна походження 
Російська Федерація (4 од.); ескалатор ЭТ-3М, 1992 року випуску, країна 
походження Російська Федерація (4 од.); ескалатор ЭТ-3М, 1990 року випуску, 
країна походження СРСР (3 од.); ескалатор ЭТ-2М, 1990 року випуску, країна 
походження СРСР (3 од.); ескалатор ЭТ-2М, 1992 року випуску, країна 
походження Російська Федерація (3 од.); ескалатор ЭТ-3М, 1990 року випуску, 
країна походження СРСР (3 од.); лифт зав. № 1924 рег.№ 3272, 1989 року
випуску, країна походження СССР; лифт зав. № 1923 рег.№ 3271, 1989 року
випуску, країна походження СССР;

-Технологічні транспортні засоби:
екскаватор Е0-2101, державній номерній знак- Т 04939 АЕ, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 002077, від 12.12.2012 року, видане Територіальним 
управлінням у Дніпропетровській області, 1995 року випуску, країна 
походження Україна;___________________________________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць- 280, у тому числі, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  223;______________________________________________

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

Кількість будинків і споруд -  52. Кількість структурних підрозділів -  8_______
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Ліпьошкін Андрій Валерійович - директор метрополітену,
пройшов навчання у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр______
Держпраці» - загальний курс з охорони праці - протокол №109-19 від
28.11.19 р.;____________________________________________________________

Онофрийчук Олександр Йосипович -  заступник директора технічного з 
ремонту, пройшов навчання у ДЗ «Дніпровський інститут професійного 
розвитку і освіти» - «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів»- 
протокол № 5 від 25.02.20р., ДП «Придніпровський експертно-технічний 
центр Держпраці» - загальний курс з охорони праці - протокол №109-19., ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт- протокол 
№ 1160 від 10.10.2018 р.;_______________________________________________



Українець Микола Євгенович -  заступник директора технічного з 
експлуатаційних питань, пройшов навчання у Спеціалізована організація 
«Діагностика 2010» - «Передатестаційна підготовка фахівців служби нагляду 
за безпечним технічним станом будівель, споруд та інженерних мереж» - 
протокол № 17/Дт від 13.09.19 р., ДП «Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «Моноліт» - Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті -  протокол № 1000 від 13.08.19 р., ДП «Придніпровський 
експертно-технічний центр Держпраці» - загальний курс з охорони праці - 
протокол №41/4.8/2019 від 25.02.19 р., ДП «Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «Моноліт» - ПТЕ електроустановок споживачів, ПБЕ 
електроустановок споживачів, ПЕ електрозахисних засобів- протокол № 1525 
від 30.11.2018 р., ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» - Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт- протокол № 1160 від 10.10.2018 р., ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання -  протокол № 1186 від 28.09.18 р., ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском -  
протокол № 1114 від 21.09.19 р.;_________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки,

Служба охорони праці створена наказом начальника метрополітену № 127 
від 05.05.97р., переглянуто та затверджено «Положення про службу охорони 
праці Дніпропетровського метрополітену» 03 липня 2017р., наказ № 307.
Керівник служби (відділу охорони праці та навколишнього середовища)_____

Губарев Валерій Іванович - пройшов навчання у ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Правила технічної експлуатації, 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів -  протокол № 
1432 від 08.11.19р., ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці» - загальний курс з охорони праці - протокол № 72-19 від
14.08.19 р., ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання -  протокол № 1186 від
28.09.18 р., ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - 
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском -  протокол № 1114 від 21.09.19 р.;_________________________________

Афанасова О.М. -  заступник начальника відділу охорони праці та 
навколишнього середовища. -  ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий



комбінат «Моноліт» - Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті -  протокол № 1000 від 13.08.19 р., ДП «Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «Моноліт» - ПТЕ електроустановок споживачів, ПБЕ 
електроустановок споживачів, ПЕ електрозахисних засобів- протокол № 1525 
від 30.11.2018 р., ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» - Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт - протокол № 1160 від 10.10.2018 р., 
ДП«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Правила 
будови і безпечної експлуатації ліфтів -  протокол № 1130 від 26.09.18 р., ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання -  протокол № 1186 від 28.09.18 р., ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском -  
протокол № 1114 від 21.09.19 р., ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт» - Правили технічної експлуатації теплових установок і 
мереж -  протокол № 1121 від 27.09.18 р., ДП «Придніпровський експертно- 
технічний центр Держпраці» - загальний курс з охорони праці - протокол № 
225/48/2017 від 28.09.17.р., ДЗ «Дніпропетровський інститут професійного 
розвитку і освіти» - Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів -
протокол № 42 від 06.10.17 р.;___________________________________________

Ткаченко Т.О. -  провідний інженер - відділу охорони праці та 
навколишнього середовища. -  ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт» - Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті -  протокол № 1000 від 13.08.19 р., ДП «Дніпропетровський навчально - 
курсовий комбінат «Моноліт» - ПТЕ електроустановок споживачів, ПБЕ 
електроустановок споживачів, ПЕ електрозахисних засобів - протокол № 1525 
від 30.11.2018 р., ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» - Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт- протокол № 1160 від 10.10.2018 р., ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання -  протокол № 1186 від 28.09.18 р., ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»-Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском -  
протокол № 1114 від 21.09.19 р., ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт»- Правили технічної експлуатації теплових установок і 
мереж -  протокол № 1121 від 27.09.18 р., ДП «Придніпровський експертно- 
технічний центр Держпраці» - загальний курс з охорони праці - протокол № 
25-18 від 17.05.18 р., Спеціалізована організація «Діагностика 2010» - безпечна



та надійна експлуатація будівель, споруд та інженерних мереж -  протокол №
22/Дт від 02.11.18 р.___________________________________________________

наявність служби охорони праці,

_____На підприємстві створені комісії з перевірки знань з питань охорони
праці по усім напрямкам виконання робіт. Комісії створені з посадових осіб
підприємства. Усі члени комісії пройшли навчання._________________________

Ткаченко Г.В. -  начальник електромеханічної служби -  ДЗ 
«Дніпровський інститут професійного розвитку і освіти» - «Правила будови та 
безпечної експлуатації ескалаторів»- протокол №5 від 25.02.20р., ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт - протокол 
№ 1160 від 10.10.2018 р., Спеціалізована організація «Діагностика 2010» - 
безпечна та надійна експлуатація будівель, споруд та інженерних мереж -  
протокол № 17/Дт від 23.08.18 р., протокол № 17/Дп від 31.08.18 р. -  право
проведення оглядів та нагляду.;_________________________________________

Хроменков С.Л. -  головний інженер електромеханічної служби - ДЗ 
«Дніпровський інститут професійного розвитку і освіти» - «Правила будови та 
безпечної експлуатації ескалаторів»- протокол №5 від 25.02.20р., ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт -  протокол 
№1436 від 08.11.19р., ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» - Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів -  протокол №1490 
від 19.1.19р., ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» - Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж -
протокол № 1418 від 29.10.19 р.;_________________________________________

Шульга О.А. -  начальник дистанції ескалаторів електромеханічної 
служби - ДЗ «Дніпровський інститут професійного розвитку і освіти» - 
«Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів» - протокол № 5 від 
25.02.20р., ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - 
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів - протокол № 1130 від 26.09.18
р ;__________________________________________________________________________________________

Яременко Р.Є. -  головний інженер служби автоматики, телемеханіки та 
зв'язку -  ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті -  протокол № 1375
від 23.10.19 р.;________________________________________________________

Войтенко В.О. -  головний інженер служби колії та споруд - ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті -  протокол № 1375 від
23.10.19 р.;____________________________________________________________



Васильєв В.В. -  відповідна особа з нагляду - ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» - Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання -  протокол № 1186 від 28.09.18 р., ДП 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»-Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском -
протокол № 1114 від 21.09.19 р.;_________________________________________

Калініченко С.В. -  головний інженер служби рухомого складу та 
капітальних ремонтів - - ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт»- Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання -  протокол № 1186 від 28.09.18 р., ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт»-Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском -  протокол № 1114 від
21.09.19 р._____________________________________________________________

Працівники, які залучаються до робіт з підвищеною небезпекою 
своєчасно проходять навчання та перевірку знань з відповідних правил згідно 
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 та мають відповідну кваліфікацію, 
яка підтверджена закладами освіти та виробничої підготовки, перевіркою
знань, в тому числі:____________________________________________________

Охременко С.О - диплом Національного гірничого університету за 
спеціальністю інженер -  маркшейдер НР № 39501021 від 30.06.10, протокол 
перевірки знань № 08 від 08.10.19р., Смолянінова Н.С. - диплом 
Національного гірничого університету за спеціальністю інженер -  маркшейдер 
НР № 39501026 від 30.06.10, протокол перевірки знань № 09 від 17.10.19р.;

Машиністи ескалатора: Захарченко Г.Д. -  посвідчення № 20560 від 
24.04.96 р., технічна школа головного управління навчальними закладами 
«Приднепровской железной дорогой», протокол перевірки знань № 25 від 
09.07.20р. , Фтомик Р.В. -  посвідчення № 20566 від 24.04.96 р., технічна, школа 
головного управління навчальними закладами «Приднепровской железной 
дорогой», протокол перевірки знань № 39 від 21.11.19р., Лазарченко Н.Е. -  
посвідчення № 21334 від 07.08.97 р. - технічна школа, головного управління 
навчальними закладами «Приднепровской железной дорогой», протокол 
перевірки знань № 14 від 25.03.20;

Стропальники: Ліпьошкін М.А.- посвідчення № 108610 від 14.08.19р., 
Гончарук В.В. -  посвідчення № 108611 від 14.08.19р., Орловський Я.В. -  
посвідчення № 108612 від 14.08.19р. ДП «Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбинат «Монолит» - «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймалоних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного



обладнання», протокол перевірки знань Ліпьошкін М.А. № 01 від 09.01.20р., 
Гончарук В.В. № 10 від 17.07.20р., Орловський Я.В. № 15 від 25.07.20р.;

Електрогазозварник: Фесенко А.О. -  посвідчення №105165 від 
25.06.2019р. Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ», 
протокол перевірки знань № 01 від 09.01.20р., Берелет Ю.Л. -  диплом № 
264686 від 15.07.85р., СПТУ № 17, посвідчення № ДН-58/64-10.18 від 
18.10.20р. ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», 
протокол перевірки знань № 30 від 03.09.20р.;

Машиніст крана(кранівник): Петрашак О. М. -  посвідчення №111056 
від 18.10.2019р. Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«МОНОЛІТ», протокол перевірки знань № 03 від 31.01.20р., Котенко Л.О. -  
посвідчення №111057 від 18.10.2019р. Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «МОНОЛІТ», протокол перевірки знань № 08 від 
04.03.20р., Бунін О.В. -посвідчення № 13331 від 21.11.2013р. ТОВ Учбовий 
комбінат «Дніпробуд», протокол перевірки знань № 24 від 04.11.20р.;

Машиніст компресорної установки: Переясловький В.О. -  посвідчення 
№ 278 від 30.12.1996р. ОУК концерна «Днепрострой», протокол перевірки 
знань № 15 від 24.06.20р., Лавецький С.М. -  посвідчення № 279 від 
30.12.1996р. ОУК концерна «Днепрострой», протокол перевірки знань № 24 
від 15.05.20р., Гриценко О.В. -  посвідчення № 6523 від 01.11.2002р. 
Корпорація «Укрстрой» концерн «Дніпрострой» об’єднаний учбовий комбінат, 
протокол перевірки знань № 24 від 15.05.20р., Котляревький В.Ю. -  
посвідчення № 11796 від 19.12.2014р. ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд», 
протокол перевірки знань № 34 від 06.08.20р.;

Верстатник широкого профілю Анкундінов Д.І. -  диплом 
Дніпропетровського радіоприладобудівельного технікуму ЗТ-І № 790951 від 
03.03.89р., свідоцтво про проссвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих 
професій від 10.01.02р. об’єднаний учбовий комбінат концерна «Дніпробуд», 
протокол перевірки знань № 34 від 26.09.19р.,

Ліфтер Крят Н.А. -  посвідчення № 5140 від 16.03.93р. 
«Днепропетровский государственный коммунальный учебнокурсовой 
комбинат», протокол перевірки знань №30 від 03.09.20р.та. інші.

Перелік інструкцій з охорони пратті- які діють у Дніпровському_________
метрополітені, затверджений директором метрополітену 18.05.2020р., у тому
числі:________________________________________________________________

«Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті», затверджена
наказом директора метрополітену від 15.10.19 р. № 106;____________________

«Інструкція з охорони праці при проведенні земляних робіт»,
затверджена наказом директора метрополітену від 15.05.2020 р. № 57;_______

«Інструкція з охорони праці при виконанні геодезично -маркшейдерських 
робіт», затверджена наказом директора метрополітену від 22.02.18р.№ 29; _



«Інструкція з охорони праці при роботі мегомметром», затверджена 
наказом директора метрополітену від 15.05.2020 р. № 57; «Інструкція з 
охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування», затверджена наказом директора метрополітену від 
01.03.2019р. № 30; «Інструкція з охорони праці електромонтера з ремонту і 
обслуговування електрообладнання кабельних мереж та освітлення», 
затверджена наказом директора метрополітену від 11.06.2019р. № 69; 
«Інструкція з охорони праці для працівників, які виконують роботи з 
показчиками напруги для фазування електрообладнання та кабельних ліній 6 і 
10 кВ», затверджена наказом директора метрополітену від 22.07.2019р. №79; 
«Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування (ЕТЛ)», затверджена наказом директора метрополітену 
від 09.11.2017р. № 526; «Інструкція з охорони праці старшого електромеханіка 
та електромеханіка дистанції ЕКО», затверджена наказом директора 
метрополітену від 11.06.2019р. № 69; «Інструкція з охорони праці для старшого 
електромеханіка, електромеханіка дільниці телемеханіки лабораторії 
телемеханіки та електротехнічного обслуговування (ЕЗА)», затверджена наказом 
директора метрополітену від 09.01.2018р. № 09; «Інструкція з охорони праці 
при виконанні робіт з обслуговування щогл освітлення», затверджена наказом 
директора метрополітену від 29.11.2018р. № 164; «Інструкція з охорони праці
для_____електромеханіка_____(старшого_____електро-механіка)_____дільниці
електропостачання», затверджена наказом директора метрополітену від 
01.03.2019р. № 30; «Інструкція з охорони праці при виконанні проколу 
кабельної лінії пристроєм для проколювання типу ППК-10», затверджена 
наказом директора метрополітену від 11.06.2019р. № 69;___________________

«Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт», 
затверджена наказом директора метрополітену від 20.10.2019р. №139; 
«Інструкція з охорони праці для електрогазозварника», затверджена наказом 
директора метрополітену від 09.11.18р. № 146; «Інструкція з охорони праці 
при виробництві зварювальних робіт дахів вагонів метрополітену», 
затверджена наказом директора метрополітену від 24.01.17р. № 41; 
«Інструкція з охорони праці при експлуатації балонів зі стисненими і 
зрідженими газами», затверджена наказом директора метрополітену від 
15.03.2018р. № 34;_____________________________________________________

«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з 
вантажопідіймальними кранами, які керуються з підлоги», затверджена 
наказом директора метрополітену від 11.12.2018р. № 166; «Інструкція з 
охорони праці для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, 
козлових, напівкозлових)», затверджена наказом директора метрополітену від 
05.04.2019р. № 52; «Інструкція з охорони праці для стропальників



(зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани», затверджена
наказом директора метрополітену від 05.04.19 р. № 52; «Інструкція з охорони 
праці для машиніста мостового крану (кранівник)», затверджена наказом 
директора метрополітену від 02.11.18р. № 612; «Інструкція з охорони праці 
при роботі на стаціонарних електричних домкратах ДЕТ-40», затверджена 
наказом директора метрополітену від 25.03.20р. № 43; «Інструкція з охорони 
праці при виконання вантажно-розвантажу-вальних і транспортно-складських 
робіт», затверджена наказом директора метрополітену від 02.05.19р. № 58; 
«Інструкція з охорони праці для ліфтера», затверджена наказом директора 
метрополітену від 05.06.2017р. № 333; «Інструкція з охорони праці з 
застосуванням несамохідного механізованого підйомника SJY 0.5-11», 
затверджена наказом директора метрополітену від 07.03.19р. №32; «Інструкція 
з охорони праці при виконанні робіт з навантажування, перевезенню та 
розвантаженню господарських вантажів на лінії метрополітену», затверджена 
наказом директора метрополітену від 27.01.17р. № 33; «Інструкція з охорони 
праці для слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту ескалаторів, 
затверджена наказом директора метрополітену від 07.05.2018р. № 61;

«Інструкція з охорони праці для електромеханіка дистанції ескалаторів»,
затверджена наказом директора метрополітену від 06.06.2019р. № 68;________

«Інструкція з охорони праці при роботі на пресі ПБ 6334», затверджена 
наказом директора метрополітену від 12.05.17р. № 218; «Інструкція з охорони 
праці при виконанні допоміжних робіт», затверджена наказом директора
метрополітену від 31.07.2017р. № 356;____________________________________

«Інструкція з охорони праці для машиніста компресорної установки 
електродепо», затверджена наказом директора метрополітену від 10.04.18р. № 
46; «Інструкція з охорони праці при експлуатації пересувного повітряного 
компресора», затверджена наказом директора метрополітену від 16.08.2017р.
№ 386;________________________________________________________________

«Інструкція з охорони праці при проведенні оглядів будівель і споруд 
метрополітену», затверджена наказом директора метрополітену від 5.05.2017р. 
№ 224;________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності паспорти на обладнання, технічна документація на: 
нівелір Н-05, 1993 року випуску, країна походження УРСР (2 од.); нівелір Н- 
3КЛ, 1993 року випуску, країна походження УРСР; теодоліт ДТ -  2, 2017 року 
випуску, країна походження Польща; рейка нівелірна РН-3-300; рейка 
нівелірна ТS -50, 2018 року випуску, країна походження Польща; рейка 
інварна 1996 рейка року випуску, країна походження Україна; лазерна рулетка 
ДМ -  S 70, 2018 року випуску, країна походження Польща._________________



випрямляч зварювальний ВС-300Б УК.1, 1992 року випуску, країна 
походження Україна, (1 од.); Випрямляч зварювальний ВС-300Б УК.1, 1992 
року випуску, країна походження Україна, (1од.); Напівавтомат
зварювальний ПДГ-215 «Профи», 2010 року____ випуску, країна походження
Україна (1 од.); Напівавтомат зварювальний Дніпро-М, 2017 року випуску, 
країна походження Україна, (1 од.); Трансформатор зварювальний «Патон» 
ВДИ-і-200, 2011 року випуску, країна походження Україна, (1 од.); 
Інверторний повітро-плазмовий випрямляч Патон ПРИ-40s, 2016 року 
випуску, країна походження Україна, (1 од.); інвертор зварювальний «Mishel», 
2006 року випуску, країна походження Україна; інвертор зварювальний 
Дніпро-М, 2015 року випуску, країна Україна; інвертор зварювальний «Уіїа!- 
S», 2018 року випуску, країна походження Україна (2 од.); випрямляч 
зварювальний ВС -  300, 1990 року випуску, країна походження СРСР.________

прес гідравлічний ГР-П 6325,1990 року випуску, країна походження УРСР; 
прес гідравлічний А - 712,1990 року випуску, країна походження УРСР; прес 
гідравлічний ПБ 6364, 2004 рік випуску, країна походження Україна._______

трансформатор сухий ТСЗК-63/10-УХЛ4, 1990 року випуску, країна 
походження СРСР (14 од.); трансформатор сухий ТСЗ-250/10-УЗ, 1994 року 
випуску, країна походження Україна (12 од.); трансформатор сухий ТСЗ - 
1000/10-УХЛ4, 1994 року випуску, країна походження Україна (15 од); 
трансформатор сухий ТСЗ-1600/10-УХЛ4, 1994 року випуску, країна 
походження Україна (18 од.), трансформатор масляний ТМ-400/10, 1995 року 
випуску, країна походження Україна (2 од), трансформатор масляний ТМ-630, 
1990 року випуску, країна походження СРСР (4 од.), трансформатор масляний 
ТМ-1000/10, 1990 року випуску, країна походження СРСР (2 од.), вимикач 
вакуумний ВВЭ-М-10-20, 1989 року випуску, країна походження СРСР (90 
од.), стенд високовольтний стаціонарний СВС-50М, 2011 року випуску, країна 
походження Україна, апарат випробування ізоляції АИИ-70, 1983 року 
випуску, країна походження СРСР, установка пробивна універсальна УПУ -10, 
1985 року випуску, країна походження СРСР;_____________________________

повітрозбірник В-10, 1995 року випуску, країна походження Російська 
Федерація (3 од.); пересувна компресорна станція ПКС-5,25 А, 1997 року 
випуску, країна походження СРСР (2 од.); компресорна станція ДК-9 М, 1975 
року випуску, країна походження СРСР; компресор 2А 65 - 100 Ь, 2009 року 
випуску, країна походження Китай;_______________________________________

кран мостовий електричний, 1990 року випуску, країна походження СРСР;



кран консольний стаціонарний поворотний, 1993 року випуску, країна
походження Україна (2 од.); кран-балка підвісна, 1999 року випуску, країна 
походження Україна (2 од.); кран підвісний, 1995 року випуску, країна 
походження Україна (5 од.); вантажопідйомне пристосування (підлогове) ПН - 
10, 2000 року випуску, країна походження Україна; таль електрична Т10342, 
2009 року випуску, країна походження Болгарія; кран консольно-поворотний 
на дрезині АГМу, 1994 року випуску, країна походження Російська Федерація; 
електротельфер Т-1011, 1987 року випуску, країна походження СРСР (2 од.); 
таль ручна спіроїдна, 1989 року випуску, країна походження СРСР (8 од.); таль 
ручна пересувна черв‘ячна, 1990 року випуску, країна походження СРСР (30 
од.); таль ручна пересувна черв‘ячна, 1993 року випуску, країна походження 
Україна (2 од.); таль ручна шестеренчаста, 1992 року випуску, країна Україна 
(4 од.); таль електрична ТЕ 050, 1993 року випуску, країна походження 
Російська Федерація (4 од.); ескалатор ЭТ-3М, 1992 року випуску, країна 
походження Російська Федерація (4 од.); ескалатор ЭТ-3М, 1990 року випуску, 
країна походження СРСР (3 од.); ескалатор ЭТ-2М, 1990 року випуску, країна 
походження СРСР (3 од.); ескалатор ЭТ-2М, 1992 року випуску, країна 
походження Російська Федерація (3 од.); ескалатор ЭТ-3М, 1990 року випуску,
країна походження СРСР (3 од.);_________________________________________
несамохідний механізований підйомник SJV 0,5-11, 2018 року випуску, країна 
походження Китай._____________________________________________________

договір на поставку газу № 20/08-20 /НВД -  128-20-3 від 28.08.2020 р. ФОП 
Сидоренко І.П.; договір № НДВ-17/20-З від 11.02.2020 р. на проведення 
періодичних медичних оглядів працівників підприємства з КНП «Міська 
лікарня №6»; договір № НДВ-13/20-3 від 29.01.2020 р. на проведення 
технічних оглядів ескалаторів з ДП «Придніпровський ЕТЦ»; договір № НДВ- 
113/20-3 від 18.08.2020 р. на проведення технічних оглядів 
вантажопідіймальних механізмів з ДП «Придніпровський ЕТЦ»; договір № 
НДВ-84/20-3 від 24.06.2020 р. на проведення технічних оглядів посудин що 
працюють під тиском з ДП «Придніпровський ЕТЦ»; договір № 271/НДВ - 
05/19-3 від 15.01.2019 р. на проведення технічних оглядів, ремонту ліфтів з 
ТОВ Днепрліфт._____________________________________________

експлуатаційної документації,

Структурні підрозділи забезпечені необхі дною кількістю засобів_______
індивідуального захисту які проходять у встановлений термін огляд та 
випробування з відповідним записом у журналах, згідно вимогам нормативно- 
правових актів з охорони праці: діелектричні засоби захисту: діелектричні 
рукавички, діелектричні калош, діелектричні боти, резинові килимки, 
ізолюючі штанги, покажчики напруги, ізольований інструмент, ізолюючі 
кліщі, ізолюючі підставки, переносні заземлення, захисне огородження; 
запобіжні монтажні паски; лямочні страхувальні паски; страхувальні канати;



шлангові протигази; респіратори; захисні окуляри; газоаналізатори; каски;
спеціальні рукавиці; навушники протишумні; щитки захисні; плакати та знаки 
безпеки._______________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, у тому числі: „Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті” НПАОП -  0.00-1.15-07; 
«Правилами охорони праці при роботі з інструментами та пристосуваннями» 
НПАОП 0.00-1.71-13; «Инструкция по производству маркшейдерских работ» 
НПАОН 74.2-5.01-85; «Правилами охорони праці на автомобільному 
транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12; «Правилами охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18; 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18; 
«Правила експлуатації електроахистних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; 
«Правила технічної експлуатації»; «Правила будови і безпечної експлуатації 
ескалаторів» НПАОП 0.00-1.06-77; «Інструкція з технічного обслуговування 
ескалаторів типів ЕТ-2, ЕТ-3, ЕТ-4»; «Інструкція з технічного обслуговування 
електрообладнання ескалаторів»; «Керівництво з капітального ремонту 
ескалаторів»; «Правила техніки безпеки при утриманні та ремонті штучних 
споруд метрополітенів»; «Інструкція з поточного утримання штучних споруд 
метрополітенів»; «Правила охорони праці під час ремонту та експлуатації 
будівель і споруд залізничного транспорту»; виконавчі схеми; інструкції з 
експлуатації; технічна експлуатація яка підтверджує проведення поточного 
ремонту та обслуговування обладнання; оперативні схеми; креслення 
устаткування; плани локалізації та ліквідації аварії, технічні процеси та 
технологічні карти виконання робіт; робочі інструкції та стандарти 
пі дприємства._________________________________________________________

Матеріально-технічна база, відповідає вимогам охорони праці._____________
Згідно з „Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці працівників Дніпропетровського метрополітену, яке 
затверджене наказом начальника метрополітену 06.06.2005р. № 141, усі 
працівники проходять медичний огляд, відповідні інструктажі, навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. Розробленні програми навчання, 
тематичні плани навчання з питань охорони праці. Працівники забезпечуються 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
відповідно з «Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального



взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам метрополітенів»,
затвердженими наказом Держгірпромнагляду від 28.12.2009р. № 214________
У своїй діяльності працівники метрополітену керуються Законом України 
«Про охорону праці». Типовим положенням про порядок проведення навчання 
і перевірку знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Переліком 
робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-8.24-05 та іншими чинними 
нормативно-правовими актами з охорони праці, трудовим законодавством 
України, Колективним договором.______________________________________

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

А.В.Ліпьошкін
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальній службі Держпраці /6  20^ ^ з . № х <

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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