ДЕКЛАРАЦІЯ
зогооЄ о /з/, s?3 o6 г&п
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
,
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: Приватне акціонерне товариство
«Дніпрометалсервіс»_________________________________________________
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Україна, 49033 м.Дніпро пр.Богдана Хмельницького,!22__________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону,

Голова правління : Суліма Віктор Омелянович__________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника

Тел.: (056) 789-96-01: Факс (056) 789-96-02 e-mail: dms@mails.dp.ua_________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Код згідно з ЄДРПОУ 01881051_________________________________________
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;

Україна, 49033. м. Дніпропетровськ, пр.Богдана Хмельницького. 122_______
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
страхування не проводилось.________________________________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - аудит не
проводився.
_____________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Суліма Віктор Омелянович голова правління______________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника ю ридичної особи

ПрAT«Дніпрометалсервіс»____________________________________________
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, устаткування
підвищеної небезпеки: технологічні транспортні засоби (додаток 7 п.5).
-Навантажувач вилковий модель GLP/GDP16-20VX виробництва фірми
(найменування виду робіт

«YALE», Велика Британія, реєстраційний №Т02019АЕ, ідентифікаційний
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

№С810В02115D, 2006 р. випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕ 000850 від
, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

29.07.11. ГУ Держпрапі у Дніпропетровській області. Останній технічний
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

огляд 02.05.18_______ ________________________________________________
відповідного дозволу,

-Навантажувач вилковий модель GLP/GDP16-20SVX виробництва фірми
«YALE», Велика______Британія,
реєстраційний
№ Т02028АЕ,
ідентифікаційний
№С810В01641Р, 2006 р. випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕ 000858 від
29.07.11. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області Останній технічний

огляд 02.05.18 випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕ 000858 від 29.07.11. ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області Останній технічний огляд 02.05.18
- Навантажувач вилковий модель СЬР/ОРР16-205УХ виробництва фірми
«УАЬЕ»,Велика Британія, реєстраційний № Т02026АЕ, ідентифікаційний
№С810В02060Р, 2006 р. випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕ 000856 від
29.07.11. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області Останній технічний
огляд 02.05.18._______________________________________________________
- Навантажувач вилковий модель ОЬР/ОРР16-2Р8УХ виробництва фірми
«YALE», Велика Британія, реєстраційний № Т02025АЕ, ідентифікаційний
№С810В01672Р, 2006 р. випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕ 000855 від
29.07.11. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області Останній технічний
огляд 02.05.18.________________________________________________________
- Навантажувач вилковий модель GLP/GPP16-20SVX виробництва фірми
«YALE», Велика Британія, реєстраційний № Т02021АЕ, ідентифікаційний
№С810В02112Р, 2006 р. випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕ 000852 від
29.07.11. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області Останній технічний
огляд 02.05.18._______________________________________________________
- Навантажувач вилковий модель GLP/GPP16-20SVX виробництва фірми
«YALE», Велика Британія, реєстраційний № Т02027АЕ, ідентифікаційний
№С810В05040С, 2005 р. випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕ 000857 від
29.07.11. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області Останній технічний
огляд 02.05.18._______________________________________________________
- Навантажувач вилковий модель H1/6FT виробництва фірми «HYSTER»,
Велика Британія,
реєстраційний № Т05073АЕ,
ідентифікаційний
№F001B04535F, 2008 р. випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕ002215 від
05.03.13. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області. Останній технічний
огляд 02.05.18._______________________________________________________
- Навантажувач вилковий модель H1/6FT виробництва фірми «HYSTER»,
Велика Британія, реєстраційний № Т05074АЕ,
ідентифікаційний
№F001B04537F, 2008 р. випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕ002216 від
05.03.13. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області Останній технічний
огляд 02.05.18_______________________________________________________
- Електронавантажувач ЕР 16 NT. Нідерланди, реєстраційний № Т06012АЕ,
ідентифікаційний №ЕТВ 1121980, 2008 р. випуску, свідоцтво про реєстрацію
АЕ002667 від 12.08.13.ГУ Держпраці у Дніпропетровській області. Останній
технічний огляд 02.05.18______________________________________________
Кількість робочих місць - 9, в тому числі тих на яких існує підвищена
кількість робочих місць, у тому числі тих яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд

небезпека- 5._________________________________________________________
(приміщень), виробничих об’єктів (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

На території підприємства розташовані такі споруди: - АБК, склади,
залізничне
депо,
котельня,
електромеханічний
відділ,
відкриті
майданчики._________________________________________________________
Інші відомості:
Посадові особи які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці:______________________________________________________________

Голова правління Суліма В.О. - за загальним курсом ОП в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (Протокол
№217 від 24.11.16)___________________________________________________
- Технічний директор Євич С.Г. - за загальним курсом ОП в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» (Протокол №69/1-17 від 26.10.17); «Правила ОП під
час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 ДП «Моноліт»
ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» (Протокол №838 від 27.07.18)_______
- Заступник технічного директора - Гей A.B. - за загальним курсом ОП в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» (Протокол №17-17 від 26.04.17); «Правила ОП під
час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» (Протокол №501 від 01.06.17)._____________________
- Інженер з охорони праці Торохтій В.П.- за загальним курсом ОП в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» (Протокол №16-18 від 29.03.18); «Правила ОП під
час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 ДП «Моноліт»
ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» (Протокол №541 від 30.03.18)_______
- Керівник регіонального структурного підрозділу Куприкова Г.Ю. - за
загальним курсом ОП в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (Протокол №17-17 від
26.04.17); «Правила ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП
0.00-1.75-15 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (Протокол №501 від
01.06.17)____________________________________________________________ ,
-Водії навантажувачів : Грабовський С.В. - кваліфікаційне посвідчення водія
навантажувача №398, пройшов навчання у Навчальному комбінаті
«Дніпрострой», протокол перевірки знань №41 від 31.01.06.; Семуськов Д.В.,
кваліфікаційне посвідчення водія навантажувача №34630, пройшов навчання
у Навчальному комбінаті «Дніпрострой», протокол перевірки знань №1980
від 31.01.08.; Скупейко С.О., кваліфікаційне посвідчення водія
навантажувача №19135, пройшов навчання у Навчальному комбінаті
«Дніпрострой», протокол перевірки знань №1131 від 22.02.07.; Синяпкін
A.C., кваліфікаційне посвідчення водія навантажувача №12551, пройшов
навчання у Навчальному комбінаті «Дніпрострой», протокол перевірки знань
№852 від 30.10.12.; Кавалеров В.Г. кваліфікаційне посвідчення водія
навантажувача №41596, пройшов навчання у Навчальному комбінаті
«Дніпрострой», протокол перевірки знань №2344 від 06.06.08.; Михайленко
А.І. кваліфікаційне посвідчення водія навантажувача №2516,пройшов
навчання у Навчальному комбінаті «Дніпрострой», протокол перевірки знань
№146 від 27.02.12. Всі водії навантажувачів пройшли навчання по «Правилам
ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 в
ПрАТ «Дніпрометалсервіс, (Протокол перевірки знань №7 від 06.04.18).
Наказом Голови правління №24 від 20.04.18 відповідальним за технічний
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

стан, ремонт та обслуговування

навантажувачів

призначений заступник

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

технічного директора - Гей A.B., за експлуатацію - керівники структурних
підрозділів.___________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві штатним розкладом передбачена

посада інженера з

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

охорони праці, виділений

кабінет з охорони праці. Кабінет забезпечений

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

компютерною та

оргтехнікою,

стендами з ОП,

необхідою нормативною

літературою: «Конституція України»., Кодекс законів про працю ,Закон
України "Про охорону праці", «Порядок розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»
(Постанова КМУ № 1112 від 25 серпня 2004 року); «Типове положення про
навчання з питань охорони праці», «Положення про розробку інструкцій з
охорони праці», «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», «Перелік робіт,
де необхідний професійний відбір», «Правила ОП під час вантажнорозвантажувальних робіт» НПАОГІ 0.00-1.75-15 та інші.____________________
Наказом Голови правління №27 від 30.03.18 затверджені положення:________
- Про службу охорони праці._____________________________________________
- Про систему управління охороною праці._________________________________
- Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.____
- Про роботу уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці.______
- Про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві.______________________________________
- Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту.______________________________
Наказом Голови правління №42 від 04.06.18 призначені відповідальні
особи за забезпечення вимог охорони праці, (відповідальний в цілому по
підприємству - технічний директор Євич С.Г. в підрозділах- керівники
структурних підрозділів)._____________________________________________
Наказом Голови правління №26/1 від 30.03.18 Затверджено «Порядок
проведення медичних оглядів працівників певних категорій._______________
Наказом Голови правління №2 від 03.01.18 Затверджено перелік
інструкцій з охорони праці в кількості 42 одиниць._______________________
Наказом Голови правління №26 від 30.03.18 Створено комісію з
перевірки знань з питань охорони праці (голова комісії - технічний директор
Євич С.Г.).___________________________________________________________
Працівники
підприємства забезпечуються
спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно
затвердженого положення.____________________________________________
На підприємстві проводяться вступний, первинний, повторний та ін„
інструктажі з охорони праці, про що робляться необхідні записи в
спеціальних журналах.________________________________________________

В.О.Суліма.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці
^ 2 ______ .

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.".

