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ДЕКЛАРАЦІЯ - (-Ш
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавствам литаї^ь^рхорони праці

Відомості про роботодавця

Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради___________________
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Пр. Д. Яворницького. 119-А. м. Дніпро. 49038 код згідно ЄДРПОУ -  32616520_____________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

Директор Кобець Володимир Вікторович, тел. 7220071 електронна адреса: 7925960@ і.иа___________________
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 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 
відшкодування наслідків можливої шкоди

(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 Володимир 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 підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

_____________ Технологічні транспортні засоби____________________________________________________________
(найменування виду робіт

Автонавантажувач ДВ 1788.33. зареєстрований Держнаглядохоронпраці України, державний номер 
Т4943ДП. 1989 р.в.. Болгарія; Екскаватор ЕО-2621 А. зареєстрований територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області. 1988 р. виготовлення. СРСР; Трактор Ю М З-6 АМ. 
зареєстрований Держнаглядохоронпраці України, державний номер Т4941ДП. заводський номер 243850. 
1973 р . В..СРСР.__________________________________________________________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Всього робочих місць 8. в тому числі 3 робочих місця, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Адмінбудівля -  1; виробничі дільниці - 2; санітарно-побутові приміщ ення -  9; структурні підрозділи
відсутні.__________________________________________________________________________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Адреса стоянки транспортних технологічних засобів на базі АТП; вул. Бориса Кротова. 15-а______________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і відомості:
_____ Директор комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради
Кобець Володимир Вікторович прийшов навчання та перевірку знань загального курсу «Охорона праці» 
ДП ГНМП (протокол №  379-16 від 10.11.2016р.)___________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Головний інженер Кузьменко Федір Петрович пройшов навчання у Комунальному підприємстві 
«Навчально - курсовий комбінат Дніпровської міської ради» з загального курсу «Охорона праці» (  протокол 
№ 243 від 07 .09 .2017р.). з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» (протокол № 182 від



27.07.2018р.). з «Правил з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол №  1159 в., 
08.10.2018р.І ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. 4 група з електробезпеки (протокол №  26 від 
26.06.2018р.). перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у  Дніпропетровській
області.______________ ___________________________________ ________________________________________ _______

Начальник цеху ремонту (АРМ ) Осінчук Василь Васильович пройшов навчання у Комунальному 
підприємстві «Навчально - курсовий комбінат Дніпровської м іської ради»з загального курсу «Охорона 
праці» (протокол №  169 від 30.07.2018р.). з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» 
(протокол №  182 від 27.07.2018р.). ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. З група з електробезпеки 
(протокол №  37 від 28.09.2018р.). перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області.____________ ____________________________________________________________________
_______Наказом №  325 від 21.09.2018р.відповідальною особою за безпечну експлуатацію технологічних
транспортних засобів призначений головний механік Судима Андрій Петрович пройшов навчання у 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Д ніпровської м іської ради»:з загального курсу 
«Охорона праці» (протокол №  147 від 01.07.2016р.). з «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті» (протокол №  182 від 27.07.2018р.). з «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (протокол №  1159 від 08.10.2018р.). ПТЕЕС, ПБЕЕС. ППБУ. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. 
4 група з електробезпеки (протокол №  26 від 26.06.2018р.). перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області.___________________________________________________________________
_______Наказом № 325 від 21.09.2018р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію технологічних
транспортних засобів призначений старший механік Сафронов Василь Вікторович пройшов навчання у 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпровської міської ради» з загального курсу 
«Охорона праці» (протокол № 34 від 23.06.2016р.). з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» 
(протокол № 182 від 27.07.2018р.). ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. 4 група з електробезпеки 
(протокол № 36 від 23.06.2016р). перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області.________________________________________________________________________________
______ Наказом №  325 від 21.09.2018р. відповідальною особою за технічний стан технологічних
транспортних засобів призначений механік Панченко Анатолій Павлович пройшов навчання у 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпровської міської ради»:з загального курсу 
«Охорона праці» (протокол №  34 від 23.06.2016р.). з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» 
(протокол №  182 від 27.07.2018р.). ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. 4 група з електробезпеки 
(протокол № 26 від 26.06.2018р.). перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.________________________________________________________________________________

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

______ Наказом по підприємству №  226 від 25.08.2004р. створена служба з охорони праці.__________________
______ Наказом по підприємству №  273 від 15.08.2018р. інженером з охорони праці призначено Бордюг
Вікторію Ігорівну, яка пройш ла навчання у Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат 
Дніпровської міської ради: з загального курсу «Охорона праці» (протокол №  169 від 30.07.2018р.). з 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол №  1159 від 08.10.2018р.). 
ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПКЕЕ. ПЕЕЗ. ПУЕ. З група з електробезпеки (протокол №  37 від 
28.09.2018р.)_______________________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

_____ Робітники підприємства: Л ук’яненко Григорій Вікторович (посвідчення №  083357 від 26.04.2017року
видане ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «М оноліт», професія -  машиніст автовишки 
та автогідропідіймача); Писарев Андрій М иколайович (посвідчення №  083354 від 26.04.2017 року видане 
ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «М оноліт», професія -  водій навантажувача): 
Судима Андрій Петрович (посвідчення №  083353 від 26.04.2017 року, видане ДП «Дніпропетровський
навчально-курсовий комбінат «М оноліт», професія -  водій навантажувача).____________ __________________
_____ Навчання, перевірка знань та інструктажі проводяться згідно «Положенню про порядок проведення
навчання та перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві», затвердженого наказом №  65 від
19.02.2018р._______________________________________________________________________________________________

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять спеціальне навчання та перевірку 
знань: первинне в спеціалізованих навчальних комбінатах, повторне на підприємстві, відповідні інструктажі 
та навчання з питань охорони праці згідно затверджених програм проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблено білети за професіями з перевірки знань з питань охорони праці та за 
видами робіт, що виконуються. Проведено відповідне щорічне навчання та перевірку знань з охорони праці 
для водіїв навантажувача, тракториста та машиніста екскаватора комісією підприємства (протокол №  53 від
16.11.2018р. та протокол №  44а від 07.09.2018р.)___________________________________________________________
_____ Наказом по підприємству №  275 від 15.08.2018р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони
праці. Голова комісії: головний інженер АТП Кузьменко Ф.П.. члени комісії: інженер з охорони праці 
Бордюг В.І., головний механік Судима А.П.. начальник цеху ремонту (АРМ ) Осінчук В.В., голова комісії
профкому з охорони праці Сафронов В .В.__________________________________________________________________

Наказом по підприємству №  293 від 28.08.2018 року затверджено Інструкцію з охорони праці №  25 для 
водіїв автонавантажувача, наказом по підприємству №  143 від 11.05.2018 року затверджено Інструкцію з 
охорони праці №  57 для тракториста та №  65 для машиніста екскаватора.__________________________________



_____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:_______________________
проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;__________
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;________
проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих м ісц ях .____________________________

_____ Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять спеціальне навчання та  перевірку
знань: первинне в спеціалізованих навчальних комбінатах, повторне на підприємстві, відповідні інструктажі 
та навчання з питань охорони праці згідно затверджених програм проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці.__________________________ __________________________________________________________
__________ На підприємстві в наявності вся необхідна нормативно-технічна та експлуатаційна документація
для виконання робіт підвищ еної небезпеки. Зберігання технологічних транспортних засобів здійснюється в 
окремому ізольованому, вентильованому приміщенні та на відкритому майданчику, розташованих на 
території АТП. Ремонт технологічних транспортних засобів здійснюється в авторемонтній майстерні АТП. 
щорічний технічний огляд проводиться державним підприємством «Придніпровським експертно-технічним 
центром Держпраці». Робітники забезпечуються необхідними засобами індивідуального захисту, а саме: 
робочими костюмами, черевиками, сигнальними жилетами, утепленими куртками та брюками, валянками і 
рукавицями згідно Типових галузевих норм безоплатної видачі спецодягу, взуття, та інших засобів
індивідуального захисту робітникам та службовцям житлово-комунального господарства.__________________
М атеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки._____________________________________________________________________________________

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

На підприємстві в наявності нормативно-правова база:_______________________________________________
Закон України про охорону праці; ____________________________________________________________
Закон України про загальнообов’язкове соціальне страхування;___________________________________

- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці робітників НПАОП________
0 .00- 7 . 11-12 ; _____________________________________________________________________________________________________

_____  Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, та
іншими засобами індивідуального захисту затверджене наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2018 року
№ 53._________________________________ ___________________________________________________________________

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом
М іністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 року № 246;________________________________________
_____  Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держгірпромнагляду від
26.01.2005 року №  15;_________ ___________________________________________________________________________

Правила з охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12.___________________
Правила з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15._______

забезпечене необхідною навчально-методичною базою: кабінетом з охорони праці, 
білетами з перевірки знань для працівників, плакатами з охорони праці.
но-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.В. Кобець
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 
20 / с ґ у .  N

П рим ітки : 1. Ф ізична 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


