Центр надання адміністративних
м. Дніпра

^т-тевИіь-ое-

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законод;
охорони праці

В х № -------------------------- — ------------

Відомості про роботодавця
Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» Д ніпровської міської ради________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

пр Д.Яворницького, 119-А, м Дніпро, 49038

код згідно ЄДРПОУ - 32616520 директор Кобець

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

Володимир Вікторович, тел. 7220071 електронна адреса: 7925960@ і.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;

_____________________ Д ніпропетровська область________________________________________________
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 відш кодування наслідків можливої ш к о д и ____________________________________
(найменування страхової компанії,

_____________ Договір

ВІДСУТНІЙ____________________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

аудит не проводився

(дата проведення аудиту)

Я,__________ Кобець В олодимир Вікторович_____________________________________________
(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
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устаткування
підвищ еної небезпеки: технологічні транспортні засоби, а саме:____________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

екскаватор-навантажувач TEREX TLB840SM 2018р.в. Т08584А Е (свідоцтво АЕ 006305 від
13.08.2018 видано ГУ Держ праці у Дніпропетровській області), екскаватор-навантажувач TEREX
TLB840SM 2018р.в. Т08583А Е(свідоцтво АЕ 006306 від 13.08.2018 видано ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області). трактор М ТЗ-80 1996р.в. Т08149А Е(свідоцтво АЕ 005609 від 22.12.2017
видано
ГУ
Держпраці
у
Д ніпропетровській
області).
трактор
Ю М З-6КЛ
1988р.в.
Т08124АЕ(свідоцтво АЕ 005544 від 04.12.2017 видано ГУ Держ праці у Дніпропетровській області),
навантажувач УН-053 1994р.в. Т05931А Е(свідоцтво АЕ 005539 від 04.12.2017 видано ГУ Держпраці
у Дніпропетровській області), навантажувач УН-053 1984р.випуску Т08122А Е(свідоцтво АЕ 005541
від 04.12.2017 видано ГУ Д ерж праці у Дніпропетровській області), навантажувач УН-053 1994р.в.
Т05930АЕ(свідоцтво АЕ 005539 від 04.12.2017 видано ГУ Держ праці у Д ніпропетровській області).
та/або машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць: 11. із них 7, на яких існує підвищ ений ризик виникнення
травм_____________________________________ ________________________ _______________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

адмінбудівля -1, санітарно-побутові приміщення - 1, виробничі дільниці - в межах міста, стоянка
ТТЗ на базі РБУ за адресою м.Дніпро вул.М .Руденка.67г._______________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор
комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт»
Дніпровської міської ради Кобець Володимир Вікторович пройшов навчання та перевірку знань з
загального курсу «Охорона праці» ДП ГНМ Ц (протокол № 379-16 від 10.11.2016р.).________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

головний інженер Л оню к М икола Іванович пройш ов навчання у К ом унальному підприємстві «Навчальнокурсовий комбінат» Д ніпровської м іської ради» з загального курсу «О хорона праці» (протокол № 118-а від
0 4 .0 6 .2 0 18р.) ПТЕЕС. ПБЕЕС. 111ІБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. . 5 група з електробезпеки (протокол №
26 від 14.09.2017р.). перевірка знань ком ісією Головного управління Д ерж праці у Дніпропетровській області.

Наказом № 62 від 09.01.2018р. відповідальним за експлуатацію транспортних засобів призначено
головного механіка Біцаєва О лександра Анатолієвича. який пройш ов навчання у Комунальному
підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпровської міської ради з загального курсу «Охорона
праці» (протокол № 844 від 06.11.2015р.). ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. 5
група з електробезпеки (протокол № 108 від 25.05.2016р.), перевірка знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час
вантажно-розвантажувальних робіт протокол № 108 від 25.05.2016 року, перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області.__________________________________________________
Наказом № 41 від 04.01.2018р. відповідальним за безпечне використання транспортних засобів
призначено головного м еханіка Біцаєва О лександра А натолієвича. який пройшов навчання у
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпровської міської ради з загального курсу
«Охорона праці» (протокол № 844 від 0 6 .1 1.2015р.), ПТЕЕС. ПБЕЕС, ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ. ПЕЕЗ.
ПУЕ. 5 група з електробезпеки (протокол № 108 від 25.05.2016р.). перевірка знань комісією
Головного управління Д ерж праці у Д ніпропетровській області.____________________________________
Наказом по підприємству № 32 від 16.01.2018р створена сужба з охорони праці. Інженер з
охорони
праці Золотаренко Л ю дм ила Семенівна пройшла навчання в Комунальному підприємстві
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпровської міської ради
з загального курсу «Охорона праці»
(протокол № 84 від 23.04.2018р.) ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. 5 група з
електробезпеки (протокол № 261 від 14.09.2017р.) НПАОП 0.00-1.75-15 П равила охорони праці під
час вантажно-розвантажувальних робіт ( протокол № 36 від 18 вересня 2018 року), перевірку знань
к ом ісією Головного управління Д ерж праці у Д ніпропетровській області.________________________________________
наявністю служби охорони праці,

Працівники підприємства: Лях Петро Вікторович (посвідчення АБ 9155342 видано
Солонянським ІДТН- маш иніст-тракторист). Білоконь Ю рій Васильович (посвідчення ЕВ 000799
видано Державною інспекцією сільського господарства Дніпропетровської області - трактористмашиніст). Трунов Костянтин Володимирович (посвідчення А Т 011018 видано ДІСГ
Дніпропетровської області - тракторист-маш иніст). Ш арай Володимир П етрович (посвідчення АБ
0155128 видано Солонянським ІДТН - тракторист-маш иніст). Ш матко Василь М иколайович
(посвідчення АБ 0155140 видано Солонянським ІДТН - тракторист-маш иніст). Чумак Віталій
Вікторович (посвідчення А Г 377485 видано інспекцією гостехнадзору Ю рьївського району
Дніпропетровської області - тракторист-маш иніст).
Навчання, перевірка знань та інструктажі для працівників підприємства проводяться згідно
«Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці на
підприємстві», переглянутого наказом № 65 від 19.02.2018р.
Працівники, які виконую ть роботи на транспортних засобах, проходять спеціальне навчання та
перевірку знань: первинне - в спеціалізованих учбових комбінатах, повторне - на підприємстві,
відповідні інструктажі та навчання з питань охорони праці (згідно затверджених програм проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці). Розроблені тестові білети по професіям з
перевірки знань з питань охорони праці та за видами виконуваних робіт.____________________________

Проведено навчання та перевірка знань з охорони праці вантажно-розвантажувальних робіт
комісією підприємства (протокол № 4 від 09.04.2018р.).
Наказом по підприємству № 65 від 08.01.2018р. створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці. Голова комісії - головний інженер ремонтно-будівельного управління Лоню к М.І.,
члени комісії - інженер з охорони праці Золотаренко JI.C., головний механік Біцаев O.A.
Наказом по підприємству № 34 від 16.01.2018р. переглянуті інструкції з охорони праці, в тому
числі інстукція № 46 для тракториста, маш иніста екскаватору.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищ еної небезпеки забезпечується:
- проведенням навчання і перевірки знань комісією підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаю ться особи не молодші 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу на робочих місцях.________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

М атеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки. Робітники забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно
Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, взуття та інш их засобів індивідуального
захисту робітникам та службовцям ж итлово-комунального господарства, а саме: паспорти та
керівництво з користування на транспортні засоби: екскаватор-навантажувач TEREX TLB840SM
2018р.випуску Т08584АЕ, екскаватор-навантажувач TEREX TLB840SM 2018р.випуску Т08583АЕ,
трактор МТЗ-80 1996р.випуску Т08149АЕ, трактор Ю М З-6КЛ 1988р.випуску Т08124АЕ,
навантажувач УН-053 1994р.випуску Т05931АЕ, навантажувач УН-053 1984р.випуску Т08122АЕ,
навантажувач УН-053 1994р.випуску Т05930АЕ, які знаходяться на балансі підприємства, в
наявності. Технічний огляд проводиться раз на рік.
На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною агітацією,
розроблені програми навчання та перевірки знань. Н авчально-методичне забезпечення поповнюється
за допомогою 1н герне гу та лсршд-ц ч 11 и х видань____________________________________________________.
ного захисту, норм ативно-правової та м атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

______ В.В.Кобець__________
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному
_________ .
органі Держпраці^ 4 ^
2 0 /^ р . №

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.

