
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Послуга» Криворізької

______________________________міської ради__________________________________________
_ (для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50024, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського буд.9а________
_ місцезнаходження,

Код ЄДРПОУ 20207140_____________________________________________________________
_ код згідно з ЄДРПОУ,

Керівник -  директор Холявка Анатолій Юхимович_____________________________________
_ прізвище, ім я та по батькові керівника

тел. (097)0984948, posluga2013@ukr.net________________________________________________
_ номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_ для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім я та по батьков, серія і номер паспорта,

_ ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційнй номер облікової картки платника

_ податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Магістральна, буд. 8а, п. 1
- місце виконання робіт підвищенної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Магістральна, буд. 8а, п.2 

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кокчетавська, буд. 29, п. 1 

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кокчетавська, буд. 29, п. 2 

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Промислова, буд. 4, п. 3 

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Промислова, буд. 4, п. 4

- машин, механізмів, устатковання підвищенної небезпеки)

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

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами згідно Постанові Кабінету Міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на 

КП «Послуга» Криворізької міської ради страхування не проводиться , тому що не є 

об єктом підвищеної небезпеки
- ( найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______________

_________________ внутрішній аудит 14.05.2020 р.
- (дата проведення аудиту)

mailto:posluga2013@ukr.net____________________________________________


Я, Холявка Анатолій Юхимович, директор КП «Послуга» Криворізької міської ради 
(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,
механизмів, устатковання підвищеної небезпеки:______________________________________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Ліфти (п.10 додатку 7 Порядку), а саме: ліфт пасажирський 1Ш-0471, рік виготовлення 
1998, країна виробник -  Білорусь; ліфт пасажирський 1Ш-0471, рік виготовлення 1997, 
країна виробник -  Білорусь; ліфт пасажирський ЛП-0463БМ, рік виготовлення 2012, 
країна виробник -Україна; ліфт пасажирський ЛП-463БЭ, рік виготовлення 2012, країна 
виробник -Україна; ліфт пасажирський ПП-400А, рік виготовлення 1998, країна 
виробник -  Білорусь; ліфт пасажирський 1Ш-400А, рік виготовлення 1998, країна
виробник -  Білорусь.__________________________________________________________

(та/або машин, механизмів, устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

65 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм- 6
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

На балансі підприємства занходиться нежитлове приміщення (виробниче) загальною 
площею 355,8 м2 за адресою: 50024, м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського, буд.9а,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об єктів
в оренді знаходяться:
-нежитлове приміщення загальною площею 109,5 кв.м (офісне приміщення) за адресою: 
50055, м. Кривий Ріг, вул. Мухіної, 15 (договір найму нежилого приміщення від
27.03.2019 р. № 4/7, укладений з Управлінням комунальної власності міста виконкому 
Криворізької міської ради);
-нежитлове приміщення загальною площею 17,3 кв.м. (офісне приміщення) за адресою: 
50055, м. Кривий Ріг, вул. Мухіної, 15 (договір найму нежилого приміщення від
27.03.2019 р. № 4/6, укладений з Управлінням комунальної власності міста виконкому 
Криворізької міської ради;

(цехів, дільниць,структурних підрозділів)

Інші відомості:
____ Директор Холявка Анатолій Юхимович пройшов навчання та
перевірку знань: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКТТ «Моноліт» 
посвідчення № 4066 на підставі протоколу від 15.05.2019 р № 5/73 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровськой області); «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки України» в ТОВ «НКЦ «Моноліт», має 1У групу 
з електробезпеки в якості адмін-техперсоналу та допущений до роботи в



електроустановках до 1000 В (посвідчення № 4057 на підставі протоколу від 27.03.2019 р
№ 3/119 засідання комісії з перевірки знань з питань з охорони праці Головного__________
управління Держпраці у Дніпропетровськой області)___________________________________
_____ Наказом по підприємству від 02.01.2020 р. № 21 головний інженер Лозінська Олена
Дмитрівна призначена відповідальною особою за дотриманням вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, яка пройшла навчання та перевірку знань 
з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 4067 на_____
підставі протоколу від 27.03.2019 р. № 3/128 засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровськой області), « Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Правил пожежної безпеки України 
в ТОВ «НКЦ «Моноліт», має 1У групу та допущена до роботи в електроустановках до
1000 В (посвідчення № 4058 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/119 засідання_____
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у_____
Дніпропетровськой області), «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» в ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 4773 на підставі протоколу від 10.04.2019 р.№ 4/5 5

засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління________
Держпраці у Дніпропетровськой області). Наказом № 6 від 02.01.2020 р. Лозінську Олену
Дмитрівну призначено відповідальною за безпечну експлуатацію ліфтів________________ .
(прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавтва з питань з охорони

праці та промислової безпеки;

________ Наказом по підприємству від 01.09.2015 року створена служба з охорони
праці функції служби охорони праці покладені наказом № 6/1 від 01.02.2018 р. на 
інженера з охорони праці Лукоянову В.А., яка пройшла навчання та перевірку знань з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (посвідчення № 4068 на 
підставі протоколу від 15.05.2019 р. № 5/73 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровськой області), 
Правил безпечної експлуатації! електроустановок споживачів», Правил пожежної 
безпеки України в ТОВ «НКЦ «Моноліт», має 1У групу та допущена до роботи в_ 
електроустановках до 1000 В (посвідчення № 4059 на. підставі протоколу від 27.03.2019 р. 
№ 3/119 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровськой області), з Правил будови та безпечної експлуатаціїї
ліфтів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 4/55 від 10.04.2019 р.)____________________

наявністю служби охорони праці,

_____ Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві переглянуті та
введені в дію наступні відповідні Положення:
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене директором 
підприємства 03.01.2018 р.

- Положення про службу охорону праці, затверджене директором пі дприємства

03.01.2018 р.

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань працівників з питань 

охорони праці, затверджене директором підприємства 03.01.2018 р.



- Положення про комісію з питань охорони праці, затверджене директором підприємства

03.01.2018 р.________________________________________________________________________

- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими видами індивідуального захисту.____________________________________

-Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, обліку видачі інструкцій з 
охорони праці на підприємстві, реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

Наказом від 03.04.2017 р. № 44 переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці за

професіями та видам робіт. Проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, що_____
підтверджуються відмітками.________________________________________________________

_______Згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336 на підприємстві______
розроблені та затверджеі посадові інструкції! керівників та фахівців._____________________

_______ Безпечна експлутація ліфтів регламентується інструкціями на професії та види
робіт, які складено відповідно до НПАОП 0.00-5.15-98 «Положення про розробку_______
інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 
29.01.1998 року № 9.

________Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає
заявленому виду діяьності.

________Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення по 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

________ Працівники періодично проходять медичний огляд в медичних закладах м.
Кривого Рогу за місцем проживання._________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Експлуатація обладнання, що декларується, виконується відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Експлуатаційна 
документація в повному обсязі знаходиться на підприємстві. ___________________

_______ Повне технічне обслуговування, ремонт зазначених ліфтів та
диспетчерських систем виконується згідно договору № 57 від 18.12.2018 р., укладений 
між КП «Послуга» 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 р.) Наказом № 343 від 01.04.2020 р. по підприємству філія «Дніпроліфт» 
ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур» особою, відповідальною за справний стан ліфту 
призначено електромеханіка Загнібіду Ю.Ю., відповідальною особою за організацію 
робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та систем ОДС призначено майстра 
дільниці Вишневського А.А., які пройшли навчання та перевірку знань 15.04.2020 р. 
«Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів», ЗУ «Про охорону праці», «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» комісією підприємства та мають 
групи з електробезпеки відповідно п.9.7.6 НПАОП 0.00-1.02-08._ За результатами 
періодичного технічного огляду, встановлений справний технічний стан та дозволено 
експлуатацію наступних ліфтів, які не перевищили установлений термін експлуатацій 25 
років:



- ліфт пасажирський 1Ш-0471, зав.№ 60804, рік виготовлення 1998, країна виробник 
Білорусь. 26.01.2020 р. експертом ТОВ «Сервіс-менеджмент» проведено періодичний 
технічний огляд , за результатами якого ліфт знаходиться у справному стані._____________

- ліфт пасажирський Ш 1-0471, зав.№ 77169, рік виготовлення 1997, країна виробник 
Білорусь. 26.01.2020 р. експертом ТОВ «Сервіс-менеджмент» проведено періодичний 
технічний огляд , за результатами якого ліфт знаходиться у справному стані.

- ліфт пасажирський ЛП-0463 БМ, зав.№ 165770, рік виготовлення 2012, країна виробник 
Україна.23.12.2018 р. експертом ТОВ «Сервіс-менеджмент» проведено періодичний 
технічний огляд , за результатами якого ліфт знаходиться у справному стані.

- ліфт пасажирський ЛП-463БЭ, зав.№ 167263, рік виготовлення2012, країна виробник 
Україна. 05.04.2019 р. експертом ТОВ «Сервіс-менеджмент» проведено періодичний 
технічний огляд , за результатами якого ліфт знаходиться у справному стані._____________

За результатами позачергового повного технічного огляду, встановлений справний 
технічний стан та дозволено експлуатацію ліфтів:

- ліфт пасажирський 1Ш-400А, зав.№ 53612, рік виготовлення 1981, країна виробник 
Білорусь. 12.11.2019 р. експертом технічним з промислової безпеки ТОВ 
«ПромТехДіагностика» проведено позачерговий повний технічний огляд , за результатами 
якого ліфт знаходиться у технічно справному стані, витримав випробування.

- ліфт пасажирський 1Ш-400А, зав.№ 53613, рік виготовлення 1981, країна виробник 
Білорусь. 12.11.2019 р. експертом технічним з промислової безпеки ТОВ 
«ПромТехДіагностика» проведено позачерговий повний технічний огляд , за результатами 
якого ліфт знаходиться у технічно справному стані, витримав випробування.

експлуатаційної документацій

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту». Засоби захисту та інструмент знаходяться у технічно 
справному стані та проходять періодичні випробування та огляди відповідно до вимог
законодавства та документів з експлуатації виробників.________________________________

засобів індивідуального захисту,

_____ Підприємство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з
питань охорони праці та промислової безпеки : Законом України «Про охорону праці», 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування машин, механізмів, устаткуванняя підвищеної небезпеки», затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (із змінами), 
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, НПАОП 0.00-1.02-08, «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13, Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила 
пожежної безпеки України» НАПБ А.01.001-2014, НПАОП 0.00-7.17-18 « Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці та інші.____________________________________

нормативно-правової та

Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організацій роботи з навчання, 
перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. На підприємстві обладнаний 
куточок охорони праці, метою якого є проведення організаційної та методичної роботи по 
навчанню робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та



профілактики аварій виробничого травматизму і професійних захворювань. Куточок 
охорони праці забезпечений електронними посібниками, підручниками, нормативно- 
правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими 
програмами, матеріалами тощо._____________________________________________________

________Матерільно-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
_ матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

праці та промислової безпеки. Працівники в достатній кількості забезпечені оргтехнікою,

меблями тощо._____________________________________________________________________

М.П.

/і?  ^  2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці / £ /  20^€^Ь. № £ 3 / ,  ^4̂ 3-

Примітки: 1. Фізична особа-підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних

даних з метою забезпечення виконання вимог ГІорядкуу видачі дозволів на виконан

ня робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування ) машин, механиз- 

мів, 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 відміт

ку в паспорті.

А.Ю.Холявка 
(ініціали та прізвище)
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