
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліфтремонт»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49051 м. Дніпро, вул. Калинова, буд.8 код згідно ЄДРПОУ 31688107 Директор Отводенко Олег 
Олегович_________________________________________________________________________________

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

______________________________тел.098-181-69-40 e-mail liftremontl@ukr.net_________________
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;

Роботи виконуються на території України

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 ш коди_______Договір не укладався_____________

(найменування страхової компанії

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно Постанови КМУ № 1788 від16.08.2002 року на ТОВ «Ліфтремонт» 
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 22 червня 2020 року
(дата проведення аудиту)

Я ,___________________________Отводенко Олег Олегович_________________________________
(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:
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устаткування 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 - ліфтів; зварювальні роботи__________________

(найменування виду робіт 

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

Кількість робочих місць 12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-9
кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Офісне та виробниче приміщення орендовані (№8/1 від 01.01.2020) за адресою__________________
_______________м. Дніпро , вул. Калинова,буд.8_______________________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор- Отводенко Олег Олегович, інженер з охорони праці -  Кузнецов 
В’ячеслав Юрійович, пройшли навчання у ТОВ «Учбовий комбінат«Дніпробуд», перевірку знань 
комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області Законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов’язкове соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної
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небезпеки та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (витяг з протоколу
№216/4.4/2019 від 02.09.2019р)
- ПББЛ «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів « НПАОП 0.00- 1.02-08 »(витяг з 
протоколу №956 від 08.08.2019 р. та № 427 від 08.05.2018 року)_____________________________

- Законодавства про охорону праці, «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
пожежної безпеки України» (ІУгрупа з електробезпеки до і вище 1000В(витяг з протоколу №959 
від 09.08.2019р та № 409 від 04.05.2018року)_________________________________________________

Наказом № 15/1 від 15.03.2019 року особою, відповідальною за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства призначено директора Отводенко Олега Олеговича, який 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровської 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» (1V група з електробезпеки до і вище 1000 В) 
(витяг з протоколу № 959 від 09.08.2019 р)

Наказом №2 від 02,01,2020 старшого майстра Сміщенко Олександра Володимировича, призначено 
відповідальною особою за організацію робіт по наладці, ремонту 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 по підприємству № 102 від 05.09.2008 року інженером з охорони праці призначено 
Кузнецова Вячеслава Юрійовича_____________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом № 10 від 07.03.2018 створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці: голова комісії -  директор Отводенко О.О., члени комісії Кузнецов В,Ю., Сміщенко О.В..

Сміщенко О.В. прийшов навчання в ТОВ учбовий комбінат Дніпробуд та отримав спеціальність
електрогазозварник 4 розряду, посвідчення №2935 від 04.03.2020._________________________________
Також на підприємстві розроблені:_________________________________________________________

- Положення про систему управління охороною праці ( наказ по підприємству №25 від 
17.04.2010 року;_____________________________________________________________________

- Положення про комісію з питань з охорони праці (наказ по підприємству по підприємству 
№ 3 від 01.02.2014 року).______________________________________________________________

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ по підприємству №16 от
02.06.2014 року.______________________________________________________________________

- Програма первинного інструктажу з охорони праці (наказ по підприємству № 16 від
02.06.2014 року________________________________________________________________________

- Перелік інструкцій з охорони праці (журнал реєстрації вступного інструктажу наказ про 
перегляд та затвердження № 24 від 02.05.2018 р.), в тому числі:___________________________

№1 Інструкція з охорони праці для проведення вступного інструктажу з охорони праці.__________
№2 Інструція з охорони праці електромеханіків які здійснюють поточний ремонт, технічне
обслуговування ліфтів та підйомників, а також догляд за роботою ліфтів.________________________
№3 Інструкція з охорони праці для проведення первинного та повторних інструктажів для водіїв
автомобіля._________________________________________________________________________________
№4. Інструкція з охорони праці для проведення вступного, первинного, повторного інструктажів з
питань пожежної безпеки.____________________________________________________________________
№5 Інструкція з охорони праці для адміністративно управлінського апарату, спеціалістів, 
інженерно-технічного персоналу технічних працівників та молодшого обслуговуючого персоналу. 
№6. Інструкція з охорони праці для електрозварників ручної зварки.____________________________
№7. Інструкція з охорони праці при експлуатації ручного електроінструмента.



№8. Інструкція з охорони праці для навчання в формі інструктажу надання першої допомоги
потерпілим від нещасних випадків._________________________________________________________
№9. Інструкція з охорони праці для навчання в формі інструктажу правила поведінки та дій при
виникненні аварійних ситуацій пожеж та стихійних дій.______________________________________
№10. Інструкція з охорони праці для робітників, які здійснюють технічний огляд ліфтів._______
№11. . Інструкція з охорони праці для порядку дій ЛАС в особливих умовах.__________________
№12. Інструкція з охорони праці для при роботі з ручною таллю._____________________________
№13. Інструкція з охорони праці для електромеханіків з обслуговування ліфтів 1-го та 2-го
разряду.__________________________________________________________________________________
№14. Інструкція з охорони праці для персоналу при роботі з спеціалізованою шліф машиною типу 
«Болгарка»________________________________________________________________________________

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:_________________

Василенко А.О. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів при СРСУ 
«Дніпропетровськліфт» посвідчення від 28.10.1999 №419______________________________________

Горбачов П.О. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів при
Дніпропетровучкомбінат облкомунуправління посвідчення від 15.04.1997 №129_________________

Дзюбак М.В. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів при КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради посвідчення від 14.07.2015 № 157489_______

Ігнашев В.Н. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів при
Дніпропетровучкомбінат облкомунуправління посвідчення від 09.07.1980 №77__________________

Ковальов Т.О. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів при КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради посвідчення від 07.06.2012 №134226_______

Радько Е.О. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів при КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради посвідчення від 14.07.2015 №157497________________

Стрелін Г.О. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради посвідчення від 06.07.2001 №046645________________

Сумароков В.Ю. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів СРСУ 
«Дніпропетровськліфт» посвідчення від 23.01.1997 №245______________________________________

Епік Ю.П. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів при КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради посвідчення від 09.07.2014 №152353________________

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства, згідно 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни працЗі, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ( протокол №1 від 14.02.2019 ) ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
Ш1БУ, ( ІІІ група електробезпеки до і вище 1000 В ) (№2 від 14.02.2019); НПАОП 0.00-1.02-08. 
Правила устаткування та безопасної експлуатації ліфтів (№3 від 14.02.2019).___________________

Працівники підприємства раз на два роки проходять переодичний медичний оглад в ТОВ 
«МЦ«Медінвест»__________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має всю необхідну
експлуатаційну документацію, а також обладнання, інструменти, засоби індивідуального захисту: 
Електродриль, електроперфоратор Bosh-електрозварювальний апарат, таль ручна 1000кг. таль 
ручна, пристрій для підйому обладнання . таль електрична, настили комплект, пилосос 
універсальний Bosh., верстат намотувальний, таль стаціонарна ТРШС-1.0 Н-бм. таль стаціонарна 
ТРШС-1.0 Н-9м електроперфоратор ТЕ-16-С 230V. лебідка електромонтажна SHZ - 500 кг. 
домкрат рейковий 15-00 5. механізм тяговий монтажний, таль ручна шестигранна стаціонарна, 
лещата поворотні, блок випробувальний для перевірки ліфтового обладнання, інвертор 
зварювальний, електромолоток BOSCH. електроперфоратор BOSCH. лазерный вимірювач. 
перфоратор ТЕ2М. кутова шліфувальна машина, таль ручна ланцюгова 5000кг. захисні засоби, 
інвертор зварювальний . щіпці для клепки гайок, прилад "OTIS Service tool", таль ручна 
ланцюгова 5000кг/10м. пристрій для переміщення вантажів по сходах, знімач . прилад 
електровимірювальний ЕР 180М. драбина, ножиці кривошипні листові з похилими ножицями Н- 
3118. верстат радиально-сверлильний 2К52-1. верстат ручний гибочний з відрізною машиною . 
багатоцільовий заточний верстат ТС-6010С________________________________________________

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 12міс.), черевики П2 міс.), рукавиці (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 піпприємстві 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 пілвишеної небезпеки та на експлуатацію «Застосування машин, механізмів, 
устаткування 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 інструкції з охорони праці»: НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 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 виконанні 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
інше.___________ _ _______________________________________________________________________
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 
пряні. 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.__________

'засобів індавідуальногозахисту, нормативно-правової та м ате р і а л ь і*Гн о ї

-------- --'9 /  ^  (Ъ/
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' Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів гос подарю ванн§
/?< f p. N

■методичного забезпечення)

О.О. Отводенко__
(ініціали та прізвище) 

/еЯ 3

■торіальному органі Держпраці

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,".


