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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця__Комунальне підприємство «Міський тролейбус»______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50086. м.Кривий Ріг. вул.Дніпропетровське шосе. 22, код згідно ЄДРПОУ-34811465,_________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Приходько Олександр Якович, тел. ('056)4094565. факс (056)4094500.______________
troll tehniccs@ukr.net

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 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;

Дніпропетровська обл.. м.Кривий Ріг. вул.Дніпропетровське шосе буд.22. вул Івана Сірка буд. 1,

вул. Армавірська буд.30.
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,

____________________________________ не укладався________________________________________
строк дії 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_____________________ ________________________
(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:

mailto:tehniccs@ukr.net


Роботи в колодязях: 
Зварювальні роботи:

1/

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, ацетилен, діоксид
вуглепю. пропан-бутан): ________ _ _ _ _ ______  , ______ „ __ ___________

(найменування виду робіт 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 відповідного дозволу, 
Кількість робочих місиь-13. у т о м у  числі тих, на яких іс н у є  підвищений ризик винекнення травм-13 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщення за адресою: Дніпропетровська обл.. м.Кривий Ріг,
вул.Дніпропетровське шосе буд.22__________________ ________________________ ________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор - Приходько Олександр Якович, головний інженер - Сизов Олег 
Анатолійович . начальник служби охорони праці — Любицький Юрій Олександрович пройшли 
навчання в ТОВ Навчальний центр, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: ________________________________________

Законодавчих нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки (витяг з протоколу №385-17 від 
31.10.2017р.).

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під 
тиском» (витяг з протоколу №526/4.20-2019 від 31.05.2019р.. №608/4.20-2019 від 14.06.2019р.4).

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85) Типова 
інструкція організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (витяг з протоколу №553/4.20- 
2019 від 07.06.2019р.).

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» 
(витяг з протоколу №597/4.20-2019 від 14.06.2019р.).

Наказом по підприємству від 03.01.2019р. №54 призначено відповідальною особою за 
безпечну роботу в колодязях механіка Бойко Василя Григоровича, який пройшов навчання та 
перевірку знань законодавчих нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки, в центральній комісії 
підприємства (протокол №1 від 26.04.2018р.). НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85) Типова інструкція організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт (витяг з протоколу №553/4.20-2019 від 07.06.2019р. Приватний заклад 
«Центр професійної освіти і навчання»).

Наказом по підприємству від 03.01.2019р. №61 призначено відповідальною особою за 
безпечне зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, 
ацетилен, діоксид вуглецю, пропан-бутан) начальник депо Лаврега Олександр Олександрович, який 
пройшов навчання та перевірку знань законодавчих нормативно-правових актів з охорони праці.



гігієни прятті надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки 
(витяг з протоколу №1369/4.20-2018 від 14.12.2018р. Приватний заклад «Центр професійної освіти 
і няичятшя»). НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» (витяг з п р о т о к о л у  №90/4.11-18 віц 03.04.2018р., Приватний заклад «КРІОП»), 
Наказом по підприємству від 09.01.2019р. №93 призначено відповідальною особою за безпечне 
проведення електрозварювальних робіт начальника дільниці ТО і РРС Ваколюк Сергія 
Олександровича, який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих нормативно-правових 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил 
пожежної безпеки в центральній комісії підприємства (протокол №1 від 26.04.2018р.). НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» (витяг з 
протоколу №597/4.20-2019 від 14.06.2019р. Приватний заклад «Центр професійної освіти і
навчання»). ___________________________ т ____»__ ______________________ _________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки;

Наказом по підприємству від 29.03.2013р. №150 створена служба з охорони праці, функції 
служби охорони прапі покладені на начальника служби охорони праці Любицького Юрія 
Олександровича (наказ від 03.01.2019р №43),

Наказом по підприємству від 03.01.2019р. № 49 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони пралі, голова комісії — директор підприємства Приходько О.Я.. члени комісії: головний
інженер Сизов O.A.. начальник служби охорони праці Любицький Ю .О .__________________ ___

Також на підприємстві розроблені:
- «Положення про службу охорони праці» (наказ про перегляд та затвердження від 26.03.2019р. 
№286).
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ 
про перегляд та затвердження від 26.03.2018р. №288 ),
- «Положення про систему управління охороною праці» (наказ про перегляд та затвердження від 
10.04.2018р. №333).
- «Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження від 
10.04.2018р. №334).
- Програма вступного інструктажу з питань охорони прапі ( наказ про перегляд та затвердження 
від 03.01.2019р. №12).
- Програма первинного (повторного) інструктажу з питань охорони праці ( наказ про перегляд та 
затвердження від 01.07.2019р. №125).
- Перелік інструкцій з охорони праці ( наказ про перегляд та затвердження від 13.03.2019р.
№253/1). в тому числі: №4 Інструкція з охорони праці для електрогазозварника. №18 Інструкція з 
охорони праці під час роботи в колодязях. № 71 Інструкція з охорони праці під час 
транспортування, зберігання і експлуатації балонів.
-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці

наявністю служби охорони праці,інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

Працівники, шо виконують зварювальні роботи:
Павлиш I.A. пройшов навчання в ПТУ №32 м.Кривий Ріг за професією електрогазозварник, 
диплом електрогазозварника 5 розряду А №902817 від 12.06.1992р.



Павлов C.B. пройшов навчання в ПТУ №39 м.Кривий Ріг за професією електрогазозварник, 
диплом електрогазозварника 4 розряду А №929315 від 12.06.1999р.
Котов В.М. пройшов навчання в Центр перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг за 
професією електрогазозварник, посвідчення електрогазозварника 5 розряду №1268 віді8.01.2011р. 
(протокол №5 18.01.2011р.)
Остапенко А.М. пройшла навчання в ПТУ №36 м.Кривий Ріг за професією електрозварник, 
атестат електрозварника 4 розряду А№23352 від 15.07.1977р.
Філякін І.В. пройшов навчання в в гірничо виробничий комбінат м. Кривий Ріг за професією 
електрогазозварник 5 розряду посвідчення №00768
Лвалттятов. В. М пройшов навчання в ПТУ № 45 м. Кривий Ріг за професією елктрогазозварник 5 
розряду Атестат № 1554 від 14.07.1989р
Зінчук С.Б. пройшов навчання в центрі підготови і перепідготовки кадрів № 1 м. Кривий Ріг 
Диплом № HP № 16569119 від 26.06.2001 р.
Павлов I.A. пройшов навчання в УКК м. Кривий Ріг за професією електрогазозварник 6 розряду . 
Протокол № 32 від 03.01.2002 р

Працівники підприємства, що виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання і 
перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу «Охорона праці». НПАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» (витяг з протоколу 
№598/4.20-2019 від 14.06.2019р. Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання»), 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (витяг з протоколу №608/4.20-2019 від 14.06.2019р. Приватний заклад «Центр професійної 
освіти і навчання»), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00- 
5.11-85) Типова інструкція організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (витяг з 
протоколу №553/4.20-2019 від 07.06.2019р. Приватний заклад «Центр професійної освіти і 
навчання»). Працівники раз на рік проходять періодичний медичний огляд в ДУ «Український 
НДІ промислової медицини» (заключний акт від 30.11.2018р.)

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (сигнальні жилети, 
захисні окуляри та інші) у відповідності до чинних нормативних актів. Для виконання робіт в 
колодязях додатково працівники забезпечуються лямковими запобіжними поясами, страхувальними 
мотузками, шланговими протигазами ПШ-1. газоаналізаторами, тощо. На кожного працівника 
заведена особиста картка на видачу 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

На підприємстві в наявності Закон України «Про охорону праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» та інші.

На підприємстві розроблені і затверджені програми проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети за професіями з перевірки знань з питань охорони 
праці та за видами робіт що виконуються. Підприємство забезпечено необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з



охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.
Матеріально-технічна база підприємства забезпечена зварювальними трансформатори, 

зварювальними постами, інструментом (що не дає іскр). протигазами ПШ-1, вогнегасниками 
вуглекислотними.

Зварювальні трансформатори проходять випробування опору ізоляції в електротехнічній 
лабораторії енергоослужби КП «Міський тролейбус» раз на півроку (протоколи №№ 25.26 від 
20.06.2019р .)

Страхувальні мотузки та запобіжні пояси проходять випробування в TOB «НВК 
Кріворіжелектромережа» раз на пьівроку (протокол №305-1 від 04.07.2019р.)

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, 
ацетилен, діоксид вуглецю, пропан-бутан) виконується з навернутими ковпаками в спеціальних 
спорудах з природною вентиляцією, при цьому забезпечується окреме зберігання балонів з різним 
газом та порожніх і повних балонів.

Оренда балонів здійснюється згідно договору № 34КГІ від 15.01.2019р.. орендодавець ТОВ 
«СВ ГРУП»._______ _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ ___________________ __

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

1

О.Я.Приходько 

(ініціали та прізвище)

«25» «вересня» 2019р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі

Держпраці 20х^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.".


