
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань . ^  

охорони пращ =  _ - 4 i H l f i F  -  

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОСЕРВІС-КР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______50049, Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, вул. Спаська. 17А. код ЄДРПОУ 38334911
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_____________________ директор Цопа Людмила Анатоліївна_______________________________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

тел. (056) 404-58-00, телефакс (056) 404-58-00, електронна пошта zhitloservis-kr@ukr.net___
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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 
_____________________територія Дніпропетровської області_______________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався____________________ _

(найменування страхової компанії 
згідно лодатку 1 ло порялку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» 
страхування не проводиться. тому що воно не є об’єктом підвищеної
небезпеки.____________________________________________ ______________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
___________ 18 січня 2019 р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці»

(дата проведення аудиту)
Я , _______Цопа Людмила Анатоліївна________________________________________________

(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 підвищеної небезпеки

ліфти, а саме:- ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 263278. рік виготовлення 2019, країна 
виробник- Україна,_______за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, буд.1,
піді зд 3;_________________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
- ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 265192, рік виготовлення 2019, країна виробник- Україна, 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, буд.2, під’їзд 3:___________

тип або марка (за наявності), номер партії,
- ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 265193, рік виготовлення 2019, країна виробник- Україна, 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, буд.З, під’їзд 3:___________

дата виготовлення, країна походження, які
- ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 263284. рік виготовлення 2019, країна виробник- Україна, 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, буд.7. під’їзд 2:
- ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 263285, рік виготовлення 2019, країна виробник- Україна, 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, буд.14, під’їзд 2:
- ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 263272, рік виготовлення 2019, країна виробник- Україна, 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Івана Авраменка, буд.7, під’їзд 2:
-ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 263275, рік виготовлення 2019, країна виробник- Україна, 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Івана Авраменка, буд.12, під’їзд 2:
- ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 2175. рік виготовлення 2020, країна виробник- Україна,
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу, буд.1. під’їзд 2;
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- ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 265203. рік виготовлення 2020, країна виробник- Україна,
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу, буд.11. під’їзд 2; 
-ліфт пасажирський ЛП-0463К. зав.№ 263277, рік виготовлення 2019, країна виробник- Україна, 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу, буд.13, під’їзд 2;
- ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 265215. рік виготовлення 2020, країна виробник- Україна,
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу, буд.15, під’їзд 2;
- ліфт пасажирський ЛП-0463К, зав.№ 263285, рік виготовлення 2019, країна виробник- Україна, 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд.29. під’їзд 2

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
кількість робочих місць - 4. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик -  1________

кількість робочих місць, у тому числі тих,
_____ згідно з договорами про надання послуг з управління будинком, спорудою або групою
споруд у Саксаганському районі (об’єкт №1) від 20.01.2014. 13.09.2013 та від 28.02.2013 у 
Довгинцівському районі (об’єкт №1). які укладені з Управлінням благоустрою та житлової
політики виконкому Криворізької міської ради, будівель -959_______________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
приміщення орендуються згідно з договором оренди об’єктів нерухомості комунальної влас
ності міста від 07.05.2018 №25/5. який укладено між ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» та Управління 
комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради - приміщень -  12

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
________ виробничих об'єктів - 3. дільниць -  5. структурних підрозділів -15_________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Цопа Людмила Анатоліївна, директор відповідальна за дотримання вимог 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшла навчання в ТОВ 
«Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з «Законодавчих актів з охорона праці, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки» витяг з протоколу 
від 22.02.2018 №2/82. з «Питань пожежної безпеки» (забезпечення виконання заходів пожежної 
безпеки) витяг з протоколу від 27.02.2018 №27. «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 22.03.2018, №3/81. 
присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою 
до 1000В, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», витяг з протоколу 
від 13.04.2018, №4/44, «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 
витяг з протоколу від 22.02.2018 №2/84.

Наказом по підприємству від 06.01.2020р. №5 створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці, яка пройшла навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з усіх 
правил охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки.

Наказом від 06.01.2020р. №4 призначені посадові особи, відповідальні за вирішення 
конкретних питань з охорони праці. Наказом від 06.01.2020р. №9 призначені особи, 
відповідальні за безпечну експлуатацію пасажирських ліфтів. Ткаченко С.М. головний інженер 
відповідальний за організацію безпечної експлуатації пасажирських ліфтів по підприємстві, 
який пройшов навчання в ТОВ Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Законодавчих актів з 
охорона праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки», витяг з протоколу від 14.11.2018 №11/43, з «Пожежної безпеки посадових осіб 
підприємства, установ та організацій» витяг з протоколу від 13.11.2018 №167. ««Правил 
будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 витяг з протоколу від 28.11.2018 
№11/123. за безпечну експлуатацію пасажирських ліфтів на дільницях призначені:

- начальник дільниці №№1.2 Мосієнко А.І.. який пройшов навчання в ТОВ Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Законодавчих актів з охорона праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», витяг з протоколу від
26.02.2020 №2/116-1. з «Пожежної безпеки посадових осіб підприємства, установ та 
організацій» витяг з протоколу від 12.02.2020 №14, ««Правил будови і безпечної експлуатації 
ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 витяг з протоколу від 10.04.2019 №4/55

- начальник дільниці №3 Аннєнкова Л.В. яка пройшла навчання в ТОВ Навчально-курсовий 
центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Законодавчих актів з охорона праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», витяг з протоколу від
26.02.2020 №2/116-1. з «Питань пожежної безпеки» (виконання заходів пожежної безпеки), 
витяг з протоколу від 16.05.2018 №70. ««Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»



НПАОП 0.00-1.02-08 витяг з протоколу від 10.04.2019 №4/55;
- начальник дільниці №4 Запорожець М.В.. яка пройшла навчання в ТОВ Навчально- 

курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Законодавчих актів з охорона праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», витяг з протоколу від
14.11.2018 №11/43, з «Пожежної безпеки посадових осіб підприємства, установ та організацій» 
витяг з протоколу від 13.11.2018 №167, ««Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» 
НПАОП 0.00-1.02-08 витяг з протоколу від 28.11.2018 №11/123;

- начальник дільниці №5 Левченко М.А. який пройшов навчання в ТОВ Навчально-курсовий 
центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Законодавчих актів з охорона праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», витяг з протоколу від
03.04.2019 №4/19, з «Питань пожежної безпеки» (виконання заходів пожежної безпеки), витяг з 
протоколу від 16.05.2018 №70. «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00- 
1.02-08 витяг з протоколу від 22.02.2018 №2/84.

Наказом від 06.01.2020 №7 призначені відповідальні за загальний стан 
електрогосподарства підприємства, Ткаченко С.М., головний інженер, відповідальний за 
загальний стан електрогосподарства підприємства, який пройшов навчання в ТОВ 
Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 27.11.2019, №11/135, присвоєно 4-ту 
групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В, 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», витяг з протоколу від 
16.12.2019. №12/53-1, відповідальними за технічно справний стан та безпечну експлуатацію 
електрообладнання на дільницях призначені:

- начальник дільниці №№1.2 Мосієнко А.І., який пройшов навчання в ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98) протокол від 27.11.2019 №11/135, присвоєно 4-ту групу з електробезпеки 
з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В., «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», витяг з протоколу від 19.12.2019, №12/79;

- начальник дільниці №3 Аннєнкова Л.В., яка пройшла навчання в ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98) протокол від 27.11.2019 №11/135, присвоєно 4-ту групу з електробезпеки 
з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В.. Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», витяг з протоколу від 19.12.2019, №12/79;

- начальник дільниці №4 Запорожець М.В., яка пройшла навчання в ТОВ Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 27.11.2019. №11/135, присвоєно 4-ту групу з 
електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В, «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», витяг з протоколу від 16.12.2019, 
№12/53-1;

- начальник дільниці №5 Левченко М.А., яки пройшов навчання в ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98) протокол від 27.11.2019 №11/135, присвоєно 4-ту групу з електробезпеки 
з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В.. Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», витяг з протоколу від 19.12.2019. №12/79

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

Наказом по підприємству від 14.02.2018 №79 створена та діє служба охорони праці в 
особі інженер з охорони праці Стуліна Віталія Вікторовича, який пройшов навчання в ТОВ 
«Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з «Законодавчих актів з охорона праці, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», витяг з протоколу 
від 18.01.2018 №1/48, з «Питань пожежної безпеки» (забезпечення виконання заходів пожежної 
безпеки), витяг з протоколу від 27.04.2018 №65. «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 30.05.2018, №5/105, 
присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою 
до 1000В, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», витяг з протоколу



від 13.04.2018. №4/44, «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08
витяг з протоколу від 22.02.2018 №2/84.____________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Працівники, які виконують роботи, що декларуються під час прийняття на роботу та 

періодично проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
пожежної безпеки та електробезпеки.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці на підприємстві, спеціальне навчання і 
перевірка знань з питань охорони праці . організація і проведення інструктажі з питань 
охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, наказом по підприємству 
від 24.09.2018 №235 розроблено та затверджено «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» на підприємстві, навчання та перевірка 
знань з питань охорони праці проводиться згідно затвердженого план-графіку.

ІТП і працівникам, під час прийняття на роботу та періодично проводяться інструктажі з 
питань охорони праці з записом в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Наказом по підприємству від 03.12.2018 №322 затверджено та введено в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видам робіт.

Наказом від 08.02.2018, №52 затвердженні програми інструктажів з охорони праці, наказом 
від 30.08.2018, №209 затвердженні програми навчання, стажування для конкретних професій
працівників з питань охорони праці.______________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) 

на обладнання, устатковання підвищеної небезпеки: ліфти пасажирські в кількості одиниць- 
12, яким 05 березня 2020 року проведено кінцеву перевірку згідно вимог Технічного 
регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженого Постановою КМУ №438 
від 21.06.2017р. на основі СЕРТИФІКАТА відповідності цілковитого забезпечення якості для 
ліфтів (Модуль Н1), зареєстрованого у Реєстрі ТОВ «ТЕСКО» 27.12.2018р. № 
ЦА.ТК.006.Н.64901-18. Кінцева перевірка проведена експертом технічним ТОВ «Карат- 
Ліфткомплект». В період з 01.04.2020 до 06.04.2020 фахівцями ПрАТ «Миколаївський ЕТЦ». 
ліфтам проведено первинний технічний огляд, за результатами якого ліфти знаходяться у 
справному стані та витримали випробування, термін наступної періодичної перевірки ЧТО - 
квітень 2022 року.

Повне технічне обслуговування, ремонт зазначених ліфтів та диспетчерських систем 
виконують згідно з договором підряду від 18.12.2018 №48. який укладено між ТОВ 
«ЖИТЛОСЕРВІС-КР» та філією «ДНІПРОЛІФТ» Приватного акціонерного товариства 
«Виробниче об’єднання «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (дозвіл на виконання робіт з технічного 
обслуговування та ремонту ліфтів №905.13.51. термін дії дозволу продовжено до 17.12.2023)

Наказами по підприємству філія «ДНІПРОЛІФТ» Приватного акціонерного товариства 
«Виробниче об’єднання «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» призначені особи, відповідальні за справний 
стан ліфтів та особи відповідальні за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту 
ліфтів та систем ОДС.

Майстри дільниць та електромеханіки з ліфтів філії «ДНІПРОЛІФТ» Приватного 
акціонерного товариства «Виробниче об’єднання «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» пройшли навчання в 
ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Законодавчих актів з охорона праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», протокол від 19.04.2019 
№162, з «Пожежної безпеки посадових осіб підприємства, установ та організацій, до 
обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки» протокол від 08.05.2019 №193, 
«Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 протокол від 07.06.2019 
№228, «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол від 26.04.2019, №166, 
присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою 
до 1000В.

Працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у повному обсязі з урахуванням 
специфіки умов праці.___________________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» забезпечено законодавчими та нормативно- 
правовими актами з питань охорони праці та промислової безпеки і керується: Законом 
України «Про охорону праці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної



небезпеки», затверджений постановою Кабінет міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 
(із змінами), нормативні документи згідно покажчика нормативно-правових актів з охорони 
праці, а саме:- «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів. НПАОП 0.00-1.02-08 , «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13). «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил 
пожежної безпеки України» НАПБ А.01.001-2015. НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань 
охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці».

На підприємстві ведуться наступні журнали з охорони праці: реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці: реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці; реєстрації інструкцій з охорони праці; видачі інструкцій з охорони праці: 
реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів- 
розпоряджень; протоколів перевірки знань; реєстрація нещасних випадків на виробництві.

На підприємстві прийнято розроблені та затверджені Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, 
професійних захворювань та аварій на 2020 рік.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.

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

__ Л.А. Цопа____________
(ініціали та прізвище)

'/ б  А іЗ /ґЗ 'М .л. 20 <2.0 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці с /#  /< ? _________

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..


