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Декларація
JU >/
відповідності матеріально- технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Міський тролейбус»_____ П 6

МЕР 2019

(для ю ри ди ч ної особи: найменування ю ри ди ч ної особи ,

50086.м.Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе,22, код згідно ЄДРПОУ - 34811465._____________
м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП О У

директор Приходько Олександр Якович. тел.(056)4094565. факс (056)4094500._____________
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, ном ер телеф он у, телеф аксу

адреса ел.пошти
troll tehniccs@ukr.net
адреса електронної пошти;

для ф ізи ч ної о с о б и - підприємця: прізвищ е та по батькові, серія і номер паспорта

ким і коли виданий, м ісц е проживання, реєстрація номер обл ік ової картки платника податків,

ном ер телеф он у, телеф аксу, адреса електронної пошти;

м.Кривий РІГ
м ісце виконання р обіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, м еханізмів, устаткування підвищ ен ої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір відсутній_________________________
найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Аудит не проводився______
(дата проведення аудиту)

Я. Приходько Олександр Якович
( прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ри ди ч ної о соби або ф ізичної особи підприємства)

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 експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії
струму високої частоти.________________________ ______________________________________________
Ц ІЄ Ю

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки, та/або машин, механізмів

устаткування підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення,

які виконуються та/або експлуатую ться(застосовую ться) без отримання відповідного дозвол у

кількість робочих місць- 26. на яких є ризик виникнення травм-24робочих місць___________________
кількість р обоч и х місць, у т ом у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

адміністративна будівля, розташована за адресом майдан Праці. 1: виробничі дільниці - 22 тягові
підстанції розташовані в межах м. Кривого Рогу_______________________________________________
будівель і сп оруд (прим іщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць структурних підрозділів)

Інші відомості; Директор Приходько Олександр Якович________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові о с іб , які відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

пройшов навчання та перевірку знань законодавчих нормативно- правових актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки
(протокол № 198 від 03.11.2016р.) в КП «НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
Головний інженер Сизов Олег Анатолійович пройшов навчання та перевірку знань законодавчих
нормативно - правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, правил пожежної безпеки (протокол № 198 від 03.11.2016р.) в КП «НАВЧАЛЬНО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: ПТЕЕС та ПБЕЕС 5 група з
електробезпеки ( протокол № 454 від 20.12.18р.) в товаристві з обмеженою відповідальністю «ЦТОР».

Наказом по підприємству № 68 від 03.01.19р. призначено відповідальною особою за забезпечення
безпечної та надійної експлуатації електроустановок підприємства головного енергетика Зимогляд
В’ячеслава Васильовича, який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих нормативно правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки,
правил пожежної безпеки (протокол № 198 від 03.11.2016р.) в КП «НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: ПТЕЕС та ПБЕЕС ( протокол № 411 від
14.12.18р.) в товаристві з обмеженою відповідальністю «ЦТОР».
Наказом по підприємству № 69 від 03.01.19р. призначено відповідальною особою за справний стан і
безпечну експлуатацію енергогосподарства начальника служби енергогосподарства Ніколаєнко
Галину Миколаївну, яка пройшла навчання та перевірку знань законодавчих нормативно - правових
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил
пожежної безпеки (протокол № 411 від 14.12.18р.) в КП «НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: ПТЕЕС та ПБЕЕС ( протокол № 411 від 14.12.18р.) в
товаристві з обмеженою відповідальністю «ЦТОР».
Наказом по підприємству № 150 від 29.03.13р. створена служба з охорони праці.
Наказом по підприємству№286 від 26.03р. переглянуте та затверджено положення про службу
охорони праці КП «Міський тролейбус». Начальник служби охорони праці- Любицький Юрій
Олександрович, пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в приватному закладі
«Центр професійної освіти і навчання», група 4 з електробезпеки (протокол № 196 від 17.03.17р.)
Інженер з охорони праці- Тарасова Таїсія Павлівна, пройшла навчання з загального курсу «Охорони
праці: ПБЕЕС та ПТЕЕС в ДП Головний навчально- методичний центр Держпраці»: група 4 з
електробезпеки (протокол №1/2 від 07.11.18р.)_________________________________________________
наявності служ би охорони праці.

Навчання, перевірки знань та інструктажі для працівників служби енергогосподарства (в кількості 142
осіб) проводяться згідно «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці на підприємстві», переглянутого та затвердженого наказом по підприємству№ 652 від
03.09.18р.
Працівники, які виконують роботи з підвищеної небезпеки, проходять спеціальне навчання та
перевірку знань: первинне- в спеціалізованих учбових закладах, повторне- на підприємстві згідно
затверджених Програм проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та відповідних
інструктажів. Розроблені тестові білети за професіями з перевірки знань з питань охорони праці та за
видами робіт що виконуються.
Наказом по підприємству № 49 від 03.01.19р. створена центральна комісія з перевірки знань з питань
охорони праці, голова комісії: директор підприємства- Приходько Олександр Якович:
члени комісії: головний інженер- Сизов Олег Анатолійович, начальник служби охорони праці Любицький Юрій Олександрович, голова професійної спілки підприємства - Фляга Світлана
Вікторівна.
Призначена комісія з перевірки знать з питань охорони праці в службі енергогосподарства у складі:
голова комісії: начальник служби енергогосподарства -Ніколаєнко Галина Миколаївна:
члени комісії: інженер з охорони праці -Тарасова Таїсія Павлівна, голова цехового комітету Бешльова Світлана Василівна.
Наказом по підприємству № 253/1 від 13.03.19р. переглянуті інструкції з охорони праці.
Безпека працівників при виконані робіт підвищеної безпеки забезпечується:
- проведення навчання і перевірки знань комісією в службі енергогосподарства з питань охорони
праці:
- до роботи допускаються особи не мололше 18 років які мають відповідну кваліфікацію:
- проведення вступного інструктажу на робочих місцях:
- проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників згідно . Положенню про
порядок і проведення медичних оглядів працівників певних категорій КП «Міський тролейбус»
затвердженого наказом по підприємству № 599 від 09.08.18р.

Працівники зайняті на роботах з підвищеної небезпеки що потребують професійного добору ,
проходять наркологічний . психіатричний огляди та психофізіологічні експертизи.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорон и праці,

Матеріально технічна база пі дприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки. Робітники забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно Типових
галузевих норм безоплатної видачи спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам та службовцям житлово-комунального господарстваГприйнятих колективним договором).
На підприємстві та в службі енергогосподарства є куточки з охорони праці, які забезпечені плакатами,
наглядною агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань . Навчально методичне
забезпечення поповнюється за допомогою інтернету та періодичних видань._____________
експлуатаційної докум ентації, засобів індивідуального захи сту, норм ативно-правової та матеріально техн іч н ої бази навчально м етодичного забезпечення)

О.Я. Приходько

Декларація зареєстрована у журналі о ^ ік у суб'єктів г^п одарю ^н н я у територіальному органі
Держпраці
/л У

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) мащин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової карти 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 у паспорті.

