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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці
Відомості про роботодавця:Комунальне підприємство Кам'янської міської ради«Трамвай»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Кам’янське. вул. Москворецька буд.19

_______ ______ ___ ____

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Код Є Д Р П О У -31 19745_____________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Директор Чернявський Віталій Григорович

_____ _

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

Тел. 067-631-80-32; email - tramvai@ua/fm

________________________________

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Кам'янське та на території Дніпропетровській області_____________________
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 додатку 1 до
(найменування

порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми
страхової компанії,

особами згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1788 від 16.08. 2002 року н

а

_

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

КП КМР «Трамвай» страхування не проводиться т.щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_________________________не проводився
_________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Чернявський Віталій Григорович_________________________________ _______ __
(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: технологічні транспортні засоби______
(найменування виду робіт

Трактор, модель ЮМЗ 6ДМ-3902031, зав.№ 817215, рік виготовлення 1994, УРСР;

__

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

трактор «Беларусь» МТЗ-80, зав.№730989, рік виготовлення 1990, БРСР;________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

трактор «Беларусь» МТЗ-80, зав.№816103, рік виготовлення 1990, БРСР;________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження

навантажувач колісний НГТОРАІ НЬ 730-7,зав.№ ЬвОб 10344. рік виготовлення 2008,
Південна Корея;
______
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць на підприємстві 37, на яких працює 340 чол., в т.ч. на 1_8
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

робочих місцях існує підвищений ризик виникнення травм, 98 чол. виконують роботи

_

підвищеної небезпеки та експлуатують обладнання підвищ еної небезпеки, яке__________
знаходиться на балансі підприємства._________________________________________________
На підприємстві 26 будівель та споруд. Адміністративна будівля розташована н а ______
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
вул, М оскворецькій буд.№ 19. Виробничі будівлі депо, служби колії, відділу головного
механіка, відділу автотранспортних перевезень розташовані за адресою вул. Криворізька
буд. 14. Будівлі 14 тягових підстанцій розташовані на території міста.___________________
В структуру підприємства входять структурні підрозділи: депо, служба колії, служба
електрогосподарства, відділ автотранспортних перевезень, віддід головного механіка,
служба руху. В структуру депо входять: дільниці технічного обслуговування та плановопопереджувального ремонту рухомого складу, заготівки запасних частин.______________
Інші відомості: Наказом по підприємству від 12.01.2018 р . № 14 призначені___________
{прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та_____
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
промислової безпеки, та наказом від 12.01.2018р. № 10 відповідальні особи за безпечне
виконання робіт підвищеної небезпеки:________________________________________________
- відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по КП КМР_____
«Травмай» - Чернявський Віталій Григорович - директор підприємства;__________________
- відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних_____
підрозділів й функціонування системи управління з охорони праці, підготовку керівних
рішень та контроль за їх реалізацією - Щ укіна Валентина Іванівна, начальник відділу
_______
охорони праці;
- відповідальний за організацію робіт з охорони праці та забезпечення безпечних умов
праці - Засуха О.О.. головний інженер підприємства;___________________________________
- відповідальні за організацію робіт з охорони праці, забезпеченя безпечних умов
праці, та за безпечне виконання робіт з підвищеною небезпекою по підрозділам:_______
Бондаренко С.А. - начальник депо; ____________________________________________
Вовченко Ф.І. - заступник начальника служби колії:______________________________
М арченко М.Л. - начальник служби електрогосподарства;________________________
Загоруй І.Б. - начальник автотранспортних перевезень;___________________________
Голубєв Л.М . - головний механік відділу толового механіка.______________________
- відповідальні за безпечне виконання робіт по дільницям майстри: дільниці технічного
обслуговування рухомого складу - Ковтюх Евгенія Іванівна. Смирна Галина Анатоліївна,
Михайленко Роман Васильович, Ріпка Станіслав Анатолійович:
дільниці плановопопереджувального ремонту рухомого складу - Язловецька Галина Василівна; дільниці
заготівки запасних частин — Соколовська Людмила Дмитрівна; планово-______
попереджувальних ремонтів трамвайної колії - Пивовар Григорій Дмитрович, Грабенко
Валерій Викторович, Хейлік Зінаіда Григорівна: дільниці капітального ремонту_______
трамвайної колії - Ж алба Сергій Г е о р г і й о в и ч . ____________________________________
Наказом по підприємству від 02.03.2005р. № 81 створена служба охорони праці,______
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
начальником служби охорони праці призначена Щ укіна Валентина Іванівна, переглянуто
та затверджено наказом по підприємству від 18.07.2017р. № 498 Положення про службу
охорони праці.___________________________________ _ _________________________________
Розроблені та затвержені наказом по підприємству від 06.04.2016р. № 202.______________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт згідно переліку,_________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Наказом по КП КМР «Трамвай» від 22.09.2017р. № 627 створена постійно дію ча комісія
з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли навчання та перевірку
знаньз питань охорони праці та мають посвідчення:
__________________

- голова комісії - Засуха Олександр Олександрович, головний інженер підприємства,
навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держгтаці». перевірка
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області____________
(протокол № 36/66-17 від 22.12.2017р):__________________________________________________
- члени комісії: Голубев Леонід Миколайович, головний механік, навчання в ДП_____
«Придніпровський експертно-технічний центр Держнраці», перевірка знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області___________________________
(протокол № 36/07-18 віл 26.02.2018р);_________________________________________________
Щукіна Валентина Іванівна, начальник відділу охорони праці, навчання в ДП_______
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці». перевірка знань комісією
Головного управліш ія Держпраці у ) іиіпропетровськш області (протокол № 36/10-17 від
23.02.201 7 р ):
__________________________________________________
Мирошниченко Валентина Стефан і вна, інженер з охорони праці, навчання в ДІЇ_____
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці». перевірка знань комісією__
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/07-18 від
26.02.20 18р ):__________________________________________________________________________
Гарам Тетяна Василівна, голова профспілки підприємства, навчання в КП КМР_____
«И а в чал ьн о- к упсовий ком б ін ат». . перевірка знань комісією Головного управління______
Держпраці у Д н іпропетровській області (протокол № 61 від 16.11.2017р).________________
Спеціальне навчання посадових осіб та робітників, що виконують роботи з підвищеною
небезпекою, проводиться в ДП «Придніпровський
експертно-технічний
центр
Держпраці» та в К11 КМР «Навчально-курсовий комбінат».______________________
Директор підприємст ва Чернявський Віталій Григорович пройшов навчання
та
перевірку знань з питань охорони праці в Навчально-виробничому центрі «Професійна
безпека» м. Київ (протоколи № 81 -675-17 від 07.12.20і 7р);______________________________
На КП КМР «Трамвай», після перегляду та внесення змін, наказом № 536 від__________
09.08.2017р. затверджено Положення про порядок проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, затверджено нлан-графік проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці. План- графік оприлюднений в структурних під розділах
підприємства. Після проведения перевірки знань з питань охорони праці оформлюються
протоколи встановленої форми для допуску робітників до виконання робіт:______________
- протокол № 35 від 30.03.2018р., протокол № 36 від 30.03.2018р.. протокол .№ 1 від
01.03.2018р.. протокол № 2 від 02.03.2018р. по КП КМР «Трамвай» про перевірку Правил з
охорони праці при виконанні робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07). допускається д о
роботи на висоті - 34 особи:____________________________________________________________
- протокол № ІЗ від 15.03.2018р.. протокол Ла 20 від 21.03.2018р. но КП КМР «Трамвай»
про перевірку Правил улаштування та безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском (НПАОП 0.00-1.59-87). Правил безпеки систем газопостачання (НПАОГІ 0.00-1,7615), ДБН В.2.5-20-2001. Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПА ОІ1 0.00-1.71-13).інструкцій з охорони праці допускається до роботи на компресорній
установці та зварювальних робіт - 16 осіб:______________________________________________
- протокол № 9 від 12.03.2018р., протокол № 10 від 13.03.2018р. по КП КМР «Трамвай»
про перевірку Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП
0.00-1.71-13) - допускається до роботи
на
металообробному та деревообробному
обладнані - 35 осіб:__________________________________________________________________ _
- протокол № 24 від 22.03.2018р. по КП КМР «Трамвай» про перевірку знань Правил
охорони праці під час робота з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13). 1Іравил
охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві (НП АОП 28.1.31-89)- допускається до
роботи на ковальсько-пресовому обладнанні - 1 особа:__________________________________
- протокол № 8 від 06,03.2018р. по КП КМР «Трамвай» про перевірку знань Правил
охорони праці на міському електричному транспорті (НПАОП 60.2-1.01-06). Правил
охорони праці під час роботи з Інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.7 1-13. І Іравил

дорожнього руху,- допускається до роботи на технологічному транспортному засобі - 2
особи.______________________________________________________________________________
На підприємстві проводяться всі види інструктажів з питань охорони праці з записами
в журнали реєстрації інструктажів, видаються наряд-допуски на виконання
робіт підвищеної небезпеки, робітники забезпечені засобами індивідуального захисту.
Трактористи забезпечені комбінезоном, черевиками шкіряними, рукавичками, захисними
окулярами, навушниками протишумовими, в зимовий період курткою утепленою._______
На КП «Трамвай» є проектна документація на будівлі та споруди, паспорта на________
( наявність експлуатаційної документації, нормативно-правової та матеріально-технічної бази)

маршрути трамвайної колії, контактної мережі, рухомий склад, виробниче обладнання.
інструкції з безпечної експлуатації обладнання, проекти виконання робіт, технологічні___
карти виконання робіт. Схеми розміщення виробничого обладнання по__________________
виробничім________дільницям, схеми розміщення трубопроводів, теплових мереж.______
електрообладнання.
Проводиться щорічна перевірка трубопроводів, теплових мереж
та
державний огляд об'єктів міського електротранспорту (рухомого складу, трамвайної
колії.
контактної мережі). Обладнання, рухомий склад знаходяться у справному стані.
що підтверджується актами перевірок. Проводиться опосвідчення стану безпеки________
електроустановок споживачів, випробування інструменту та пристроїв, засобів__________
індивідуального захисту._____________________________________________________________
Технологічні транспортні засоби проходять державний технічний огляд і знаходяться у
справному стані. Трактори МТЗ-80. ЮМЗ-6ДМ державний технічний огляд пройшли в
серпні 2017р., навантажувач Н У КРА І УЬ 730-7 в квітні 2018р._________________________
На КП «Трамвай» є затверджені наказом по підприємству від 09.08.2017р. № 536
тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб та програми
проведення навчання, за якими проводиться щорічне навчання працівників. Для перевірки
знань з питань охорони праці розроблені білети. Підприємство має кабінет по проведенню
навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. В наявності є
нормативно правові акти з ®хо рони праці._______________________
навчально-методичне забезпечення відповідають вимогам
та промислової безпеки.
В.Г. Чернявський__________
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі
територіальному органі Держпраці ±/_

Примітки:

обліку суб'єктів
2 0 ^/ р. № / /

господарювання

у
^

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з N
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному о
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.

