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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, в у л .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;

м.Кривий Ріг, вул Івана Сірка буд.І. в у л . Армавірська 6у д .30. в у л .Дніпропетровське шосе буд.22 
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:

(найменування виду робіт
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Технологічні транспортні засоби: навантажувач вилковий моделі 40814 1992р.в.. Україна 
державний номерний знак - Т10-69ДП. свідоцтво про реєстрацію № ДІЇ 002003 від 11.07.2007р. 
тчи тане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду 
України: трактор колісний Т-40М 1990р.в.. Росія державний номерний знак - Т10-67ДП. свідоцтво 
про реєстрацію №ЯП 002007 від 11.07.2007р. видане Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням Держгірпромнагляду України: трактор колісний Т-40 1991р.в.. Росія 
державний номерний знак - Т28-00ДН. свідоцтво про реєстрацію №003363ДП від 05.04.2009р. 
видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду 
України: трактор МТЗ-80 екскаватор навантажувач 30-2625 1990р.в.. Республіка Білорусь 
державний номерний знак - Т10-72ДП. свідоцтво про реєстрацію АЕ №100049 від 06.05.2010р. 
видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду
України___________________________________

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 місць- 4. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик винекнення травм-4 

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 6у д .22. стоянка ТТЗ знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл..
м.Кривий Ріг. вул.Дніпропетровське шосе 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, що працює під 
тиском» (витяг з протоколу №526/4.20-2019 від 31.05.2019р.. №608/4.20-2019 від 14.06.2019р.).

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 07.06.2019рЛ

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 09.01.2019р. №101 механіка Бойко Василя Григоровича 
призначено відповідальною особою за безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів, 
організацію своєчасного огляду та справний технічний стан, 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 КП 
«Міський тролейбус» (протокол №1 від 26.04.2018р.). НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони



праці під час експлуатації навантажувачів» (витяг з протоколу №577/4.20-2019 від 07.06.2019р. 
Приватний заклад «Іїентр професійної освіти і навчання»). НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (витяг з протоколу №576/4.20-2019 від 
07.06.2019р. Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання»). НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (витяг з протоколу №458/4.20-2018 від 
25.04.2018р. Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання»).
(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 праці 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 праці, 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 праці ( 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 пралі ( наказ про перегляд та затвердження від 13.03.2019р.
№253/1). в тому числі: №62 Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора. № 72 
Інструкція з охорони праці для тракториста. № 77 Інструкція з охорони праці для водія 
навантажувача. №84 Інструкція з охорони праці під час вантажо-навантажувальних робіт.
-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 ______ ===і=!===_ =_ _ ======_ _ _ =_ _ _ _ _ _ _ _ _ = = =

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

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
- Сфанов Г.Г. пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» за 
професією водій навантажувача 4 розряда. допущений до експлуатації навантажувачів, свідоцтво 
12СВ №860284 про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, протокол 
№059/4.20-2018 від 23.02.2018р.. посвідчення №059-18-02 від 23.02.2018р.
- Жмуденко О.М. пройшов навчання в ПТУ №30 м.Торговиця за професією тракторист-машиніст. 
посвідчення тракториста-машиніста АА №115050 від 18.06.2002р.
-Соловйов В.О. пройшов навчання за професією тракторист-машиніст в ПТУ №6 пгт Новгородка 
Кіровоградської обл.. посвідчення тракториста-машиніста ЕВ №041697 від 16.02.2015р.



- Лямін Є.О. - пройшов навчання за професією тракторист-машиніст в ПТУ №4 м.Миколаїв, 
посвідчення тракториста-машиніста АК№602145 від 25.06.2002р.

Працівники підприємства пройшли навчання і перевірку знань в комісії підприємства згідно 
загального курсу «Охорона праці». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті» та інструкцій з охорони праці за професіями і видами робіт в обсязі виконуваних робіт 
(протоколи з навчання та перевірки знань комісією підприємства від 14.06.19р. №599/4.20-2019. від 
29.07.19р. №87. від 29.07.19р. №86). Працівники раз на рік проходять періодичний медичний огляд 
в ДУ «Український НЛІ промислової медицини», заключний акт від 30.11.2018р.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні засоби, що декларуються). 
Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ЛП «Криворізький ЕТЦ» (акт технічного 
огляду від 30.05.2019р.).

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. 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 0.00-1.75-15 «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони прапі на автомобільному транспорті» 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 шо виконуються. Підприємство забезпечено необхідною навчально-
методичною літературо 
охорони праці.

та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з 
овлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.

атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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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."


