ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС»_________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49000, Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 33
місцезнаходження,

________________________________38298800_______________________________________
код з ЄДРПОУ

__________________ директор - Чорний Микола Валерійович_________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________________________ (056)3715040_______________________________________
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;

_______ 49000, Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 33
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
договір добровільного
страхування відповідальності перед третіми особами не укладався____________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ звіт________ за
результатами аудиту з охорони праці № 23369086-12.l-04-3A-0317.20 від 28.04.2020 р.,
проведеного ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» ____________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, ___________ Чорний Микола Валерійович,______________________________________
(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
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного газу
суб’єктівам господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад
0,1 МВт, а саме:
надземний зовнішній газопровід середнього тиску ф 73x3 мм. Ь - 160,0 п.м, 2001 р.в„
Україна:

надземний внутрішній газопровід низького тиску ф 89x3 мм. L= 75.0 п.м..
2001 Р.В.. Україна;
модулі нагрівання МН-120 «Бернард» виробництва СП «Укрінтерм» - 9 од.. 2002 р.в..
Україна;
ліфти, а саме: ліфти пасажирські вантажопідіймальністю 630 кг - 2 од. 2001 р.в..
Україна._________________________________________________________________ _ _
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 - 3, у тому числі - 3. на яких існує піттвитттений ризик
виникнення травм_______________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС» має адміністративно-побутові приміщення за
юридичною адресою: 49000. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Січеславська
Набережна, буд. 33 (свідоцтво про право власності САЕ № 765633, САЕ № 765634
від 05.12.2012 p., номер витягу про державну реєстрацію прав № 36721972 від
13.12.2012 р Л.__________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС» пройшли навчання та перевірку
знань з питань охорони праці у встановленому порядку:
Директор Чорний Микола Валерійович. головний інженер Губа Олег Свгенійович.
начальник відділу кадрів Коваль Світлана Миколаївна пройшли навчання з загальних
питань охорони праці в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» і перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 102-19 від
05.11.2019 р Л.
Директор Чорний Микола Валерійович (IV група з електробезпеки (до 1000 В)
пройшов
навчання
НПАОП
40.1-1.21-98
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» і перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 125-19 від 12.12.2019 рЛ.
Головний інженер Губа Олег Свгенійович (IV група з електробезпеки (до 1000 В),
начальник відділу кадрів Коваль Світлана Миколаївна (IV група з електробезпеки (до
1000 В) пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» і перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 671 від
06.07.2018 p.. № 1495 від 21.12.2018 рЛ.
Головний інженер Губа Олег Свгенійович, начальник відділу кадрів Коваль
Світлана Миколаївна пройшли навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання» в ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 113 від 03.02.2020 рЛ.
Головний інженер Губа Олег Свгенійович. начальник віллілу кадрів Коваль
Світлана Миколаївна пройшли навчання НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і
безпечної експлуатації ліфтів» в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» і перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№ 63 від 22.01.2020 рЛ.

У ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС» призначено посадових осіб на яких покладено
RiTTTTORi дальність за безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:
Наказом № 11 від 30.12.2019 р. відповідальність за безпечну експлуатацію
електроустановок ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС» директор Чорний М.В. поклав на себе.
Наказом № 8/1 від 01.11.2019 р. відповідальним за безпечну експлуатацію систем
газопостачання та газовикористовуючого обладнання призначений головний інженер
Губа О.С.
Наказом № 7 від 01.11.2019 р. відповідальним за безпечну експлуатацію пасажирських
ліфтів призначений головний інженер Губа О.С.
Наказом № 183 від 04.09.2019 р. ПАТ «ОТІС» «Про закріплення відповідних осіб за
ліфтами та ескалаторами Дільниці сервісного обслуговування (м. Дніпро) управління з
операцій сервісу Східного регіону ПрАТ «ОТІС» про призначення відповідальних за
організацію робіт з технічного обслуговування ліфтів та за справний стан ліфтів.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом № 2 від 02.01.2018 р. в ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС» функції служби охорони
праці покладено на інспектора з кадрів Коваль С.М.
наявністю служби охорони праці

У ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС» переглянуті, затверджені і введені в дію:
«Положення про службу охорони праці» (наказ № 2 від 02.01.2018 p.); «Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 2 від
02.01.2018 р.).
У ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС» затверджені та введені в дію посадові інструкції.
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно
до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.__________________
Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань
охорони праці, надання домеличної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також
з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі
перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою,
яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці.
У ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС» розроблені та затверджені наказом № 13 від
28.12.2018 р. інструкції з охорони праці.
_____ На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні
журнали:
журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
журнал протоколів перевірки знань;
журнал перевірки знань з електробезпеки;
журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві є в наявності технічні паспорти на обладнання, що використовується,
а саме: технологічне устаткування та його елементи систем газопостачання природним
газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю
понад 0.1 МВт. а саме:

•

надземний зовнішній газопровід середнього тиску ф 73x3 мм, Ь= 160.0 п.м.
2001 р.в.. Україна;
• надземний внутрішній газопровід низького тиску ф 89x3 мм. Ь= 75.0 п.м.,
2001 р.в.. Україна;
•
модулі нагрівання МН-120 «Бернард» виробництва СП «Укрінтерм» - 9 од..
2002 р.в.. Україна;
ліфтів, а саме:
•
ліфти пасажирські вантажопідіймальністю 630 кг - 2 од. 2001 р.в., Україна.
Ліфтам пасажирським вантажопідіймальністю 630 кг проведено періодичний
технічний огляд фахівцями ПрАТ «ОТІС» 29.03.2019 р. (ПрАТ «ОТІС» має дозвіл
№ 287.18.30 від 06.09.2018 р„ виданий Держпраці). На модулі нагрівання МН-120
«Бернард» виробництва СП «Укрінтерм» надано дозвіл на застосування № 845.00.3028.30.0 від 06.010.2000 р., виданий Держнаглядохоронпраці. На модулі нагрівання МН-120
«Бернард» виробництва СП «Укрінтерм» надано сертифікат відповідності, зареєстрований
в Реєстрі системи сертифікації УкрСЕПРО під № ЦА.1.013.0065055-02 від 16.10.2002 р.
Заключено договір № 4 від 02.01.2019 р. з ДП «СЕРВІС-ІТЕНТР» ■ ТОВ ВП
«ТЕПЛОГАЗБУД» на технічне обслуговування котельного обладнання в т.ч.
газовикористовуючого обладнання (ДП «СЕРВІС-ПЕНТР» ТОВ ВП «ТЕПЛОГАЗБУД»
має дозвіл № 0093.14.12 від 23.01.2014 р.
Територіального управління
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області та продовжений до 30.01.2024 р.).
Заключено договір № 15452/03/220929 від 01.12.2016 р. з ПП «ПОЛУМ'Я» на технічне
обслуговування газопроводів та споруд на них (ПП «ПОЛУМ'Я» має дозвіл № 0409.16.12
від 15.04.2016 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області).
Заключено договір № 4 від 02.01.2019 р. з ДП «СЕРВІС-ПЕНТР» ТОВ ВП
«ТЕПЛОГАЗБУД» на технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання
(ДП «СЕРВІС-ПЕНТР» ТОВ ВП «ТЕПЛОГАЗБУД» має дозвіл № 0093.14.12 від
31.01.2014 р„ продовжений до 30.01.2024 р.). Заключено договір № Р2 4С5440 від
01.12.2012 р. з ПрАТ «ОТІС» та додаткову угоду № 2 від 15.10.2019 р. на технічне
обслуговування ліфтів (ПрАТ «ОТІС» має дозвіл № 2003.15.32 від 30.07.2015 р.
Територіального управління Держгірпромнагляд у Київській області). Наказом № 183 від
04.09.2019 р. ПАТ «ОТІС» «Про закріплення відповідних осіб за ліфтами та ескалаторами
Дільниці сервісного обслуговування (м. Дніпро) управління з операцій сервісу Східного
регіону ПрАТ «ОТІС» про призначення відповідальних за організацію робіт з технічного
обслуговування ліфтів та за справний стан ліфтів. Представлено технічний звіт від
17.12.2018 р. перевірки ізоляції кабельних ліній, силових та освітлювальних проводок і
апаратів, вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах та заземленнях
магістралей та обладнання, виконаних вимірювальною електротехнічною лабораторією
ТОВ підприємство «БАСК» (свідоцтво про технічну компетентність № ПЧ 06-2/29-2017
від 10.08.2017 р.).
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального
взуття згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам підприємства.
засобів індивідуального захисту,

Працівники ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС» проходять
КНП «ДНПМСД № 4» ДМР (надано особисті медичні картки).

щорічний

медогля

в

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що
зберігається як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема при експлуатації
задекларованого обладнання наявні нормативно-правові акти: Закон України «Про
охорону праці», затверджений ВР України. № 2694-XII від 14.10.1992. із змінами:
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.02-08
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки.
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що
регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.
нормативно-правової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

М.В. Чорний
(ініціали та прізвище)

органі Держпраці / &
Примітки:

обліку суб'єктів господарювання у територіальному
20^ф . №
К Р ______ .

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.
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