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ДЕКЛАРАЦІЯ 0 5 дИП 2018

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 
охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕМТРАНС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

03150, місто Київ, вул. Антоновича,46-46А,код, згідно ЄДРПОУ: 30600592, Мезениев Володимир
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Анатолійович, 044 224 69 80,044 224 69 89 оЩсеШетігат.сот.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 обл.. Павлоградський район, село Вербки, вул. Шахтарська, буд.Зб
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Згідно з додатком 1 до порядку 
правіш проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ЛЕМТРАНС» 
страхування не проводиться тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит з охорони праці не 
проводився.

Я, Мезенцев Володимир Анатолійович - генеральний директор ТОВ «ЛЕМТРАНС»
(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, 
устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- Зберігання балонів із стисненим і зрідженим газом;

- Зварювальні роботи

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
відповідного дозволу,
Кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:

У TOB «ЛЕМТРАНС» працює всьго 838 чоловік, в тому числі у вагонному депо 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «ЛЕМТРАНС» працює 260 чоловік, у тому числі 
тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 203 чоловіка, з них виконують заявлені 
роботи -  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, зберігання балонів із стисненим і 
зрідженим газом, зварювальні роботи - 10 чоловік, з них ризик виникнення травм мають 10 
чоловік._____________________________________________

Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів), на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм:

дільниця з технічного обслуговування «Павлоградуголь» вагонного депо Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської філії ТОВ «ЛЕМТРАНС»

Інші відомості:

Прізвище, ім ’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки:

відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «ЛЕМТРАНС», а 
також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони 
праці:

генеральний директор ТОВ «ЛЕМТРАНС» Мезенцев Володимир Анатолійович, призначений 
наказом №  260-к від 15.10.2009 року;

відповідальний за охорону праці та функціонування системи управління охороною праці в 
цілому по ТОВ «ЛЕМТРАНС» - начальник відділу охорони праці ТОВ «ЛЕМТРАНС» Соколенко 
Ольга Іванівна, призначена наказом від 15.06.2015 р. №  251-К

- відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці вагонного депо Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської філії ТОВ «ЛЕМТРАНС», начальник вагонного депо -  Малика Дмитро 
Сергійович, призначений наказом від 20.10.2015 р. №  459-К;

відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці по дільниці технічного 
обслуговування «Павлоградуголь» вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ 
«ЛЕМТРАНС», начальник дільниці Велетнюк Анатолій Іванович, призначений наказом №  53-ОВ 
від 03.04.2018 року

відповідальний за охорону праці та функціонування системи управління охороною праці у 
вагонному депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «ЛЕМТРАНС» - інженер з 
охорони праці 2 категорії відділу охорони праці вагонного депо Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської філії ТОВ «Лемтранс» Яснило Надія Львівна, призначена наказом від
01.10.2007 р .№  180

відповідальний за електрогосподарство вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
філії ТОВ «ЛЕМТРАНС» головний механік Тонконог Віталій Олександрович, призначений 
наказом від 04.01.2018 р. №  ІО-ОВ;

- відповідальний за облік, прийом, видачу та безпечне зберігання балонів з киснем та пропаном
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в складському приміщенні:
начальник дільниці Велетнюк Анатолій Іванович, призначений наказом №  53-ОВ від 03.04.2018 
Р°кг
- відповідальна особа по нагляду за безпечною експлуатацією балонів на дільниці технічного 
обслуговування «Павлоградуголь» вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії 
ТОВ «ЛЕМТРАНС»:

- начальник дільниці Велетнюк Анатолій Іванович, призначений наказом №  53-ОВ від 03.04.2018 
року

Наявність служби охорони праці: У ТОВ «ЛЕМТРАНС» наказом генерального директора №  1777 від
20.12.2007 року створена служба з охорони праиі як відділ охорони праці, наказом №  74 від 
01.06.2017 року переглянуто та затверджено положення про службу охорони праці, та наказом 
№  26-ОВ від 19.04.2012 року затверджено положення про систему управління охороною праиі на 
підприємстві.

Інформація про інструкції з охорони праці:
У ТОВ «ЛЕМТРАНС» розроблені інструкції з охорони праці у відповідності до НПАОП 0.00-4.15- 
98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці:

- №  169 при експлуатації, зберіганню та транспортуванню балонів, затверджена наказом 
генерального директора №  106-QB від 01.09.2017 р.:
-№ 132 при експлуатації приставних драбин, затверджена наказом генерального директора 
№  Ю6-ОВ від 01.09.2017 р.:
- №133 при роботі на висоті, затверджена наказом генерального директора №  106-QB від 
01.09.2017р.:
- №  193 для електрогазозварників дільниці технічного обслуговування «Павлоградуголь» 
вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «ЛЕМТРАНС». затверджена 
наказом генерального директора №  55-ОВ від 03.04.2018 р.:

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників:

Навчання з охорони праці в ТОВ «ЛЕМТРАНС» організовано відповідно до вимог «Положення 
про порядок проведенням навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого 
наказом генерального директора ТОВ «ЛЕМТРАНС» №  111-ОВ від 11.09.2017року, розробленого з 
урахуванням специфіки виробництва на основі НПАОП 0.00-4.12-05.

Наказом генерального директора ТОВ «ЛЕМТРАНС» №  5-ОВ від 03.01.2018 року створена 
постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної 
безпеки у працівників вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії 
ТОВ «Лемтранс». Члени комісії пройшли перевірку знань з питань охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних НПАОП у спеціалізованих учбових центрах з 
охорони праці та мають відповідні посвідчення.
Затверджено план-графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, працівники 
ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці. Результати перевірки знань з питань охорони праці з робіт, визначених 
Переліком робіт з підвищеної небезпекою, а також там, де є потреба у професійному доборі, 
для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони 
праиі, до виконання яких допускається працівник, оформлюються протоколами засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Документи, що підтверджують навчання з питань охорони праці керівників, членів комісії та осіб
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відповідальних за технічний стан та безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки:

- посвідчення від 21.10.2015 М> 1225 Мезенцев В.Л., генерального директора, про навчання та 
перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки. вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту, гігієни праці та 
виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілим, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві, видане ТОВ «УЧБОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З 
ОХОРОНИ ПРАЦІ»:

- посвідчення від 25.03.2016 №  22611 Мезенцева В.А., генерального директора, про навчання 
та перевірку знань ПТЕ електроустановок споживачів та ПБЕ електроустановок споживачів,
IVгрупа (до 1000 В), та перевірки знань з правил безпеки, інструкцій з охорони праці і правил 
експлуатації, виробничих інструкцій, дата наступної перевірки 25.02.2019, видане УЧБОВИМ 
КОМБІНА ТОМ «ЛНІПРОБУЛ»:

- посвідчення від 04.06.2018 №  5227 Соколенко О.І., начальника відділу охорони праці 
ТОВ «Лемтранс» , про навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових 
актів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, вибухонебезпеки виробництв і 
вибухозахисту, гігієни праці та виробничої санітарії. надання першої допомоги потерпшим, 
техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, видане ТОВ «УЧБОВО- 
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРА ЦІ»:

- посвідчення від 15.06.2018 №5708 Соколенко О.І., начальника відділу охорони праці 
ТОВ «Лемтранс» , про навчання та перевірку знань ПТЕ електроустановок споживачів та ПБЕ 
електроустановок споживачів, IVгрупа (до 1000 В), та перевірки знань з правил безпеки, 
інструкцій з охорони праці і правил експлуатації, виробничих інструкцій, видане УЧБОВИМ 
КОМБІНА ТОМ «ЛНІПРОБУЛ»:

- посвідчення від 05.11.2015 №> 10000 Малики Д.С., начальника вагонного депо, про навчання 
та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки, вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту. гігієни праці та 
виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілим, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ЛНІПРОБУЛ»- 
комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 25.11.2015 № 10900 Малики Д.С.. начальника депо, про навчання та 
перевірку знань Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 
(НПАОП 0.00-1.59-87), видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ЛНІПРОБУЛ»- комісія перевірки 
знань з питань ОП Г У  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 25.11.2015 № 10886 Малики Д.С., начальника депо, про навчання та 
перевірку знань Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, видане 
УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОВУД»- комісія перевірки знань з питань ОП ГУ Держпраці 
у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 03.11.2015 № 10319 Малики Д.С., начальника депо. про навчання та 
перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1. 76-15, видане УЧБОВИМ 
КОМБІНАТОМ «ЛНІПРОБУЛ»- комісія перевірки знань з питань ОП ТУ Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області;
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посвідчення від 10.11.2015 №11132 Малики U.C., начальника депо, про навчання та
перевірку знань ПТЕ електроустановок споживачів та ПБЕ електроустановок споживачів, 
IVгрупа (до 1000 В), та перевірки знань з правил безпеки, інструкцій з охорони праці і правил 
експлуатації, виробничих інструкцій, дата наступної перевірки 10.11.2018, видане УЧБОВИМ 
КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраці у 
Дніпропетровській області;

- посвідчення від 11.02.2016 № 814 Заліпського A.B., заступника начальника депо, про 
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки, вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту,гігієни праці 
та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілим, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - 
комісія перевірки знань з питань ОП Г У  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 02.09.2016 № 8724 Заліпського A.B., заступника начальника депо, про 
навчання та перевірку знань ПТЕ електроустановок споживачів та ПБЕ електроустановок 
споживачів, III група (до 1000 В), та перевірки знань з правил безпеки, інструкцій з охорони праці 
і правил експлуатації, виробничих інструкцій, дата наступної перевірки 02.09.2019, видане 
УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  
Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 08.11.2016 №  10889 Заліпського A.B., заступника начальника депо, про 
навчання та перевірку знань Правіш безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія 
перевірки знань з питань ОП Г У  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 12.04.2016 № 2618 Заліпського A.B., заступника начальника депо, про 
навчання та перевірку знань Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-
1.15-07, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД»- комісія перевірки знань з питань ОП 
ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 13.09.2016 № 8669 Заліпського A.B., заступника начальника депо, про 
навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, 
видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД»- комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  
Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 23.10.2017№  11476 Сизоненко М.М., головного інженера депо, про навчання 
та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки, вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту, гігієни праці та 
виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілим, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - 
комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 29.09.2017 № 10330 Сизоненко М.М., головного інженера депо, про 
навчання та перевірку знань Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія 
перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 11.10.2017 № 10928 Сизоненко М.М., головного інженера депо, про 
навчання та перевірку знань Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-
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1.15-07, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД»- комісія перевірки знань з питань ОП 
Г У  Держпраиі у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 05.10.2017 № 10357 Сизоненко М.М., головного інженера депо, про 
навчання та перевірку> знань Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, 
видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД»- комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  
Держпраиі у Дніпропетровській області:

- посвідчення від 29.09.2017 № 10562 Сизоненко М.М., головного інженера депо, про 
навчання та перевірку знань ПТЕ електроустановок споживачів та ПБЕ електроустановок 
споживачів, IVгрупа (до 1000 В), та перевірки знань з правил безпеки, інструкиій з охорони праці 
і правил експлуатації, виробничих інструкцій, дата наступної перевірки 29.09.2020, видане 
УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  
Держпраиі у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 07.12.2017 № 13365 Тонконога В.О., головного механіка депо, про 
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки, вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту, гігієни праці 
та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілим, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - 
комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 01.12.2017№ 14078 Тонконога В.О., головного механіка депо, про навчання 
та перевірку знань ПТЕ електроустановок споживачів та ПБЕ електроустановок споживачів,
IVгрупа (до 1000 В), та перевірки знань з правил безпеки, інструкцій з охорони праці і правил 
експлуатації, виробничих інструкиій, дата наступної перевірки 01.12.2018, видане УЧБОВИМ 
КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП Г У  Держпраці у 
Дніпропетровській області;

- посвідчення від 27.12.2017№  14092 Тонконога В.О., головного механіка депо, про навчання 
та перевірку знань Правил будови та безпечної експлуатації посудин, то працюють під тиском 
(НПАОП0.00-1.59-87), видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки 
знань з питань ОП Г У  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 14.12.2017 №  14353 Тонконога В.О., головного механіка депо, про навчання 
та перевірку знань Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, 
видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД»- комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  
Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 07.12.2017№ 13190 Тонконога В.О., головного механіка депо, про навчання 
та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, видане 
УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД»- комісія перевірки знань з питань ОП Г У  Держпраиі 
у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 11.02.2016 №  818 Яснило Н.Л., інженера з охорони праці 2 категорії відділу 
охорони праці вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «Лемтранс», про 
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки, вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту, гігієни праці 
та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілим, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» -
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/
комісія перевірки знань з питань ОП ГУДерж праці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 08.11.2016 №  10890 Яснило Н.Л., інженера з охорони праці 2 категорії 
відділу охорони праці вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ 
«Лемтранс», про навчання та перевірку знань Правил будови та безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ  
«ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраці у Дніпропетровській 
області;

- посвідчення від 13.09.2016 №  8671 Яснило Н.Л., інженера з охорони прац 2 категорії 
відділу охорони праці вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ 
«Лемтранс», про навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання НПАОП  
0.00-1.76-15, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД»- комісія перевірки знань з 
питань ОП Г У  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 12.04.2016 №  2620 Яснило Н.Л., інженера з охорони праці 2 категорії 
відділу охорони праці вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ 
«Лемтранс», про навчання та перевірку знань Правіш охорони праці при виконанні робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД»- комісія 
перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 02.09.2016 № 8725 Яснило Н.Л., інженера з охорони праиі 2 категорії 
відділу охорони праці вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ 
«Лемтранс», про навчання та перевірку знань ПТЕ електроустановок споживачів та ПБЕ 
електроустановок споживачів, IVгрупа (до 1000 В), та перевірки знань з правил безпеки, 
інструкцій з охорони праці і правіш експлуатації, виробничих інструкцій, дата наступної 
перевірки 02.09.2019, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки 
знань з питань ОП ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 16.03.2018 № 2374 Велетнюка А.І., начальника дільниці технічного 
обслуговування «Павлоградуголь» вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ 
«Лемтранс» , про навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, вибухонебезпеки виробництв і 
вибухозахисту, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпшим, 
техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, видане УЧБОВИМ 
КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраці у 
Дніпропетровській області;

- посвідчення від 20.03.2018 № 1863, Велетнюка А.І., начальника дільниці технічного 
обслуговування «Павлоградуголь» вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ 
«Лемтранс» про навчання та перевірку знань Правіш будови та безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ  
«ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраці у Дніпропетровській 
області;

- посвідчення від 16.03.2018 № 2374 Велетнюка А.І., начальника дільниці технічного 
обслуговування «Павлоградуголь» вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ 
«Лемтранс», про навчання та перевірку знань ПТЕ електроустановок споживачів та ПБЕ 
електроустановок споживачів, IVгрупа (до 1000 В), та перевірки знань з правил безпеки.

7



інструкцій з охорони праиі і правші експлуатації, виробничих інструкцій, дата наступної 
перевірки 02.09.2019, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки 
знань з питань ОП ГУДерж праці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 28.03.2018 № 1287  Велетнюка А.І., начальника дільниці технічного 
обслуговування «Павлоградуголь» вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії 
ТОВ «Лемтранс» , про навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання 
НПАОП 0.00-1.76-15, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД»- комісія перевірки знань 
з питань ОП Г У  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 28.03.2018 №  2273 Велетнюка А.І., начальника дільниці технічного 
обслуговування «Павлоградуголь» вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії 
ТОВ «Лемтранс», про навчання та перевірку знань Правил охорони праці при виконанні робіт 
на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД»- комісія 
перевірки знань з питань ОП Г У  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 29.05.2018 № 4804, Соколенко О.І., начальника відділу охорони праці 
ТОВ «Лемтранс» про навчання та перевірку знань Правил охорони праиі під час роботи з 
інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13), видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ  
«ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП Г У  Держпраці у Дніпропетровській 
області;

- посвідчення від 29.05.2018 №  4802, Малики Д.С., начальника вагонного депо 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «Лемтранс» про навчання та перевірку знань 
Правил охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13), 
видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  
Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 29.05.2018 № 4806 Заліпського A.B., зам. начальника вагонного депо з 
ремонту вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «Лемтранс» про 
навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями(НІ1АОП 0.00-1.71-13), видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія 
перевірки знань з питань ОП Г У  Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 29.05.2018 № 4805, Сизоненко H.H., головного інженера вагонного депо 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «Лемтранс» про навчання та перевірку знань 
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13), 
видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  
Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 29.05.2018 № 4807, Тонконога В.О., головного механіка вагонного депо 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «Лемтранс» про навчання та перевірку знань 
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13), 
видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  
Держпраці у Дніпропетровській області;

- посвідчення від 29.05.2018 №  4808, Яснило Н.Л., інженера з охорони праці 2 категорії 
відділу охорони праці вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ 
«Лемтранс» про навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13), видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ
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Ж
/

«ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП Г У  Держпраиі у Дніпропетровській 
області:

- посвідчення від 29.05.2018 № 4818, Ляндовського Д.В., майстра дільниці технічного 
обслуговування «Павлоградуголь» вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ 
«Лемтранс» про навчання та перевірку> знань Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ  
«ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраиі у Дніпропетровській 
області;

- посвідчення від 29.05.2018 № 4803, Трибіса М.А., уповноваженої найманими працівниками 
особи з питань охорони праці про навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроямиЩПАОП 0.00-1.71-13), видане УЧБОВИМ 
КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП Г У  Держпраиі у 
Дніпропетровській області:

- посвідчення від 10.11.2016 №  11528 Трибіса М.А., уповноваженої найманими працівниками 
особи з питань охорони праці, про навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно- 
правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, вибухонебезпеки 
виробництв і вибухозахисту, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги 
потерпілим, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, видане УЧБОВИМ 
КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія перевірки знань з питань ОП Г У  Держпраиі у 
Дніпропетровській області:

- посвідчення від 27.11.2015 №  11925 Трибіса М.А., уповноваженої найманими працівниками 
особи з питань охорони праці, про навчання та перевірку знань ПТЕ електроустановок 
споживачів та ПБЕ електроустановок споживачів, IVгрупа (до 1000 В), та перевірки знань з 
правил безпеки, інструкцій з охорони праці і правил експлуатації, виробничих інструкцій, дата 
наступної перевірки 25.02.2019, видане УЧБОВИМ КОМБІНАТОМ «ДНІПРОБУД» - комісія 
перевірки знань з питань ОП ГУ  Держпраиі у Дніпропетровській області.

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, та посвідчення у  працівників, які 
допускаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою:

- протоколом про періодичну перевірку знань №  868 від 26.04.2018 року по дільниці технічного 
обслуговування вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «Лемтранс» 
допускаються до виконання зварювальних робіт та робіт з експлуатації балонів із стиснутим
і зрідженим газом - 3 особи.

- протоколом про періодичну перевірку знань №  867 від 26.04.2018 року по дільниці технічного 
обслуговування вагонного депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «Лемтранс» 
допускаються до виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3метра - 3 особи.

Проводяться інструктажі з охорони праці (вступний, первинний, повторний, позаплановий, 
цільовий)- зареєстровані у відповідних журналах.

Експлуатаційна документація:

В наявності: План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій для вагонного депо 
Дніпродзержинськ ТОВ «ЛЕМТРАНС», затверджений генеральним директором ТОВ 
«ЛЕМТРАНС» 29.03.2014 року.
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Висновок експертизи від 08.04.2014 №  23.15.20-0010.14 про відповідність аналітичної частини 
«Плана локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій для будівлі зберігання і видачі кисневих 
балонів вагонного депо Дніпродзержинськ TOB «JIEMTPAHC», виконаний ДП  «ЗАПОРІЗЬКИМ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ УКРАЇНИ».
Додаткова угода від 15.05.2018р. до Договіру від 25.12.2014 р. №  574/14 з ТОВ «АЗОВТЕХГA3» на 
поставку технічних газів у балонах.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:

У ТОВ «ЛЕМТРАНС» спецодяг, спецвзуття та інші 313 видаються, зберігаються і 
використовуються згідно ст. 8 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», «Положення про порядок 
забезпечення працівників спецодягом, спеивзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту», затвердженого наказом генерального директора ТОВ «ЛЕМТРАНС» №  800 від 
30.09.2011 року та додатка 10 «Перелік професій і посад працівників ТОВ «ЛЕМТРАНС», яким 
видаються безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту» 
Колективного договору ТОВ «ЛЕМТРАНС».

Працівники дільниці з технічного обслуговування «Павлоградуголь» вагонного депо 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «ЛЕМТРАНС», пов'язані з виконанням 
заявлених робіт підвищеної небезпеки, забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими 313 на 01.05.2018 року на 100 %.

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 313, що видаються працівникам, відповідають 
характеру і умовам їх застосування і захисту від існуючих небезпек, підходять працівникові за 
розміром і зростом.

У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника відбувається їх заміна за 
рахунок підприємства. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального 
захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти підприємство компенсує 
працівнику всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.

На підприємстві організований належний облік і контроль за видачею у встановлені терміни 
313 працівникам. Видача працівникам і повернення ними 313 враховуються в особистій картці 
обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення:

У вагонному депо Дніпродзержинськ Дніпропетровської філії ТОВ «,Лемтранс» затверджені 
програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові 
білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, підприємство має кабінет по 
проведенню навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками, також 
є нормативно правові акти з охорони праці:

1.

2.

4.

5.

6.

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів 
підвищеної небезпеки»

Нормативи порогових мас небезпечних речовин для 
ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Перелік робіт, де є потреба у  професійному доборі

Від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ 
(зі змінами та доповненнями)

Від 18.01.2001 № 2345-111 
(зі змінами та доповненнями)

від 11.07.2002 № 956

НПАОП 0.00-3.08-02

НПАОП 0.00-8.24-05 

НПАОП 0.03-8.06-94
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зо.

34.

35.

пристроями

2  у Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок.

28. Правила експлуатації вогнегасників

29. Правила експлуатації електрозахисн их засобів

Правила обстеження оцінки технічного стану та 
паспортизації виробничих будівель і споруд

Санитарные правила организации технологических 
ЗІ. процессов и гигиенические требования к 

производственному оборудованию

^ 2  Безпека промислових підприємств. Загальні 
положення та вимоги.

33. Цвета сигнальные и знаки безопасности

Охорона праці. Терміни та визначення основних 
понять

Положення щодо розробки планів локалізації та 
ліквідації аварійних ситуацій і аварій

36. Про видачу мила на підприємствах

Про порядок безплатної видачі молока або інших 
рівноцінних харчових продуктів робітникам і 
службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими 
умовами праці

Порядок проведення атестації робочих місць за 
умовами праці

Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій

Положення про медичні огляди кандидатів у  водії та 
водіїв транспортних засобів

40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.

37.

38.

39.

Державні санітарні норми виробничої загальної та 
локальної вібрації

Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку

Санітарні норми мікроклімату виробничих 
приміщень

Державні будівельні норми України «Охорона праці і 
промислова безпека у  будівництві

Средства защиты работающих. Общие требования 
классификация

НПАОП 40.1-1.32-01

НАПБ Б. 01.008- 2004 

НПАОП 40.1-1.07-01 

НПАОП 45.2-1.01-98

СП 1042-73

Д С  Т У 3273-95

ГОСТ 12.4.026-76 

Д СТУ  2293-99

НПАОП 0.00-4.33-99

НПАОП 0.00-3.06-22 

НПАОП 0.00-4.36-87

Постанова КМ У від 
01.08.1992р. №  442

Наказ МОЗ України №  
246
Наказ МОЗ України та МВС 
України від 31.01.2012 № 
65/80, (зі змінами, внесеними 
згідно із наказом МОЗ від 
22.01.2016 3 3 7/45

Д СН  3.3.6.039-99 

ГОСТ 12.1.005-88 

ДСН  3.3.6.037-99 

ДСН  3.3.6.042-99 

ДБН  А.3.2.2-2009 

ГОСТ 12.4.001-89
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Про відповідальність 
даних попереджений.

за надання

Декларація зареєстрована у 
Д ержпраці

декларації недостовірних

журналі обліку 
20/^ф. № А

В.А. Мезенцев
(ініціали та прізвище)

б'єктів господарювання. у територіальному Органі

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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