
ДЕКЛАРАЦІЯ
Центр надання адміністративних послуг 

м. Дніпра

в і д п о в і д н о с т і  матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці З І  НВ1

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Елеватор»_____
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49106 м.Дніпро, пров. Штабний, буд.6, кв.282______ код згідно ЄДРПОУ 41987592 Директор
Дроздов Сергій Михайлович 050-340-23-75_________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________________ e-mail Dnepr-Elevator@i.ua_____________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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;

Роботи виконуються на території України
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір не укладався ________________

(найменування страхової компанії,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «Дніпро-
Елеватор» страхування не проводиться, тому що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки._______

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведения добровільного аудиту з охорони праці липень 2020 року_________
(дата проведення аудиту)

Я, Дроздов Сергій М ихайлович_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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:

Ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів.устатковання підвищеної небезпеки, що 
зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 
ліфтів_______________ ___________________ ___________________________________________________

(найменування виду робіт
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підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу 

Кількість робочих місць - 5, утому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

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

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди нежитлового приміщення №А6/12-18
від 15.12.2018р. з ОСББ «Робоча 65») за адресою м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 65__________________

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

Інші відомості Директор - Дроздов Сергій Михайлович, головний інженер -  Мартиненко 
Юрій Володимирович, інженер з охорони праці -  Ковальов Тимофій Олегович, пройшли навчання 
ФОП Навчальний центр з охорони праці, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Запорізькій області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, наданя першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу №1.03-18 ОП від 06.03.2018);

пройшли навчання ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

ПББЕЛ «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 (витяг з 
протоколу №212 від 15.03.2018);

«Законодавства про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«правила пожежної безпеки України» (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг протоколу 
№217 від 16.03.2018)

Наказом № 2 по підприємству від 01.04.2019 призначено особою відповідальною за справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства директора Дроздова Сергія Михайловича, який 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області :

«Законодавства про охорону праці». «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«правила пожежної безпеки України» (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з 
протоколу №474 від 19.04.2019).

Наказом №12-ОП від 16.03.2018 головного інженера Матиненка Юрія Володимировича, 
призначено відповідальною особою за організацію робіт по наладці, ремонту ліфтів та контролю 
якості виконаних робіт, проведення вхідного контролю якості проектно-кошторисної документації. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;



Наказом №1-ОП по пілприємсту від 07.03.2018 створено службу з охорони праці. Функції служби
охорони праці покладені на інженера з охорони праці Ковальова Тимофія Олеговича (наказ №1-ОП 
від 07.03.2018)._____________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом №6 від 14.03.2018 створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці: голова комісії -  директор Дроздов С.М., члени комісії Мартиненко Ю.В., Ковальов Т.О.

Також на підприємстві розроблені:

- Положення про службу з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОП від
13.03.2018).

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ про 
перегляг та затвердження №3 ОП від 13.03.2018).

- Положення про систему управління охороною праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОП 
від 13.03.2018).

- Положення про комісію з питань охорони праці ( наказ про перегляд та затвердження №3 ОП від
13.03.2018).

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 
ОП від 13.03.2018).

- Програма первинного інстуктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 
ОП від 13.03.2018).

- Перелік інструкцій з охорони праці (Журнал реєстрації вступного інструктажунаказ про перегляд та 
затвердження №3 ОП від 13.03.2018). в тому числі:

№1 Інструкція з охорони праці для працівників малих підприємств та фірм:

№2 Інструкція з охорони праці для електромеханіків, здійснюючих поточний ремонт та технічне 
обслуговування ліфтів;

№3 Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері;

№4 Інструкція з охорони праці при роботах з ручним інструментом та пристроями;

№5 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з вивористанням ручних електроінструментів;

№6 Інструкція з охорони праці для працівників підприємства з надання першої медичної допомоги 
постраждалому.

- 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;

- Журнал протоколів засідання комісії з питань охорони праці.

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:



Миколайчук В.І., пройшов навчання за професією електромеханік по ліфтам у Дніпропетровському 
учбово-курсовому комбінаті облкомунуправління, посвідчення від 30.12.1986 №82852

Кришталь В.В. пройшов навчання за професією електромеханік по ліфтам у Комунальному 
підприємстві Кам’янської міської ради «Навчально-курсовий комбінат», посвідчення від 28.02.2018 
№28948

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства, згідно 
законодавчих актів з офорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №01 від 10.03.2020), ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
ППБУ, (III група електробезпеки до і вище 1000 В) (№02 від 10.03.2020); НПАОП 0.00-1.02-08. 
Правила устатковання та безопасної експлуатації ліфтів (№03 від 10.03.2020).

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у Державному закладі 
«Дніпровська медична академія міністерства охорони здоров’я України» відокремлений структурний
підрозділ «Клініка медичної академії» 10.10.2019.________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємсто має всю необхідну 
експлуатаційну документацію, а також обладнання, інстументи, засоби індивідуального захисту: 
набори слюсарного інстументу, кувалда. покажчики напруги, плоскогубці з діелектричними 
ручками, викрутки з діелектричними ручками, кусачки з діелектричними ручками, дріль ударний 
SPARKY-GMBH, кутова шліфовальна машина HITACHI G13SS (випробування від 22.01.2020), каски 
захисні, діелектричні рукавички, окуляри пилозахисні, респиратори, пояси запобіжні. Все 
обладнання та 313 використовуються зв призначенням, зберігаються у технічно справному стані, з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до
вимог звконодавства та документів з експлуатації виробників._____________________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18, працівники 
підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту ( 
костюм (на 12 міс.), черевики (на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), каска захисна (до зносу), підшоломник 
(на 12 міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на 36 міс.), 
чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.).

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»: «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107): НПАОП 0.00-2.01- 
05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»: НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»: НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»: НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»: НПАОП 0.00- 
7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»: НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»: «Правила 
улаштування електроустановок»: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»: 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та інш.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними



праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативноправові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.

засобів індивідуальн правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення)

С.М. Дроздов 

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2СМ&#. № / 2 ________ .

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


