
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ
ДАЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІФТСЕРВІС ДНІПРО»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49052, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Виборзька, буд. 28Ж ,______
код згідно з ЄДРПОУ 31874297____________ :_______________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Штиря Дмитро Феоктистович,________________________________
тел. (056) 767-08-44, (067) 539-15-80, (050) 362-75-79._________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________________ info@liftsd.com.ua_______________________________
телефакс, 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, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
_____________________договір не укладався_________________________________

(найменування страхової компані, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці : 
_______________________ 12 вересня 2019 року______________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Штиря Дмитро Феоктистович,_____________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устаткування підвипіеної 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, ескалаторів; роботи верхолазні; зварювальні роботи_______________________

(найменування видів робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

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

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

mailto:info@liftsd.com.ua


Кількість робочих місць 15 , у тому числі на яких існує підвищений ризик
виникнення травм 4.______________________________________________________

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

Офісне, виробниче приміщення, склад запчастин за адресою: 490052,__________
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Виборзька, буд. 28 Ж. Свідоцтво про право 
власності на будівлі та споруди ВВС № 257536 від 31 березня 2004 р.________

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

Інші відомості : Директор -  Штиря Дмитро Феоктистович , головний інженер -  
Тажибаєв Рустам Октябревич пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої________
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з
протоколу № 102 від 22.09.2017 р., № 198 від 14.09.2018 р.)__________________

НПАОП 0.00 - 1.02-0 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (витяг з протоколу № 981 від 21. 09. 2017 р. та № 68 від 02.08.2018 р.) 

НПАОП 0.00 -1. 15- 07 Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів (витяг
з протоколу № 102 від 21. 09. 2017 р. та № 153 від 02.08.2018 р.)____________

ПБЕЕС, ПТЕС, ППБУ, ( IV група з електробезпеки до і вище 1000 В ) ( витяг з 
протоколу № 987 від 22.09. 2017 р. та № 198 від 14. 09. 2018 р.)

Наказом директора від 04.01.2019 р. № 04-РП головного інженера______
Тажибаєва Р.О. призначено особою, яка затверджує та видає наряди-допуски.

(призвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки,

Наказом № 20-РП по підприємству від 04 січня 2020 р. реоганізовано службу 
з охорони праці. Функції служби з охорони праці покладені на головного 
інженера Тажибаєва Р.О._________________________________________________

На підприємстві наказом від 04.01.2020 р. № 11-ОП створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії - директор Штиря Д.Ф. , 
члени комісіїї: Тажибаєв Р. О. , Скороспєлов Є. В.____________________________

Також на підприємстві розроблені:_____________________________________
-  Положення про службу охорону праці ( наказ про перегляд та затвердження 

№ 1-ОП від 06.03.2020 р.)_________________________________________________
-  Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та 

затвердження № 2-ОП від 06. 03. 2020 р.)___________________________________
-  Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань_____

робітників з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 3-ОП від 
06.03.2020 р.)_____________________________________________________________



-  Программа вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд 
та затвердження № 4-ОП від 06.03.2020 р.)___________________________________

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження 
№ ОІ-ОП від 09. 01. 2019 р.), в тому числі:_________________________________

-  № 01-ОП Інструкція з охорони праці для електромеханіків дільниці 
експлуатації підйомних споруд;____________________________________________

-  Інструкція № 02-ОП з охорони праці для електромеханіків дільниці 
монтажу підйомних споруд ;_______________________________________________

-  Інструкція № 03-ОП з охорони праці для газозварника;_____________
-  Інструкція № 04-ОП з охорони праці для електрозварника;___________
-  Інструкція № 05-0П з охорони праці при роботі з ручним___________

електроінструментом;_____________________________________________________
-  Інструкція № 06-0П з охорони праці при роботі на заточувальних станках;
-  Інструкція № 07-0П з охорони праці для робочих, що обслуговують 

фрезерувальні станки;_____________________________________________________
-  Інструкция № 08-0П з охорони праці при роботі слюсарним інструментом;
-  Інструкція № 30-0П з охорони праці для електромеханіків з монтажу 

підйомних споруд, що виконують вантажно-розвантажувальні роботи;__________
-  Інструкція № 33-ОП з охорони праці при проведені електричних______

вимірювань та випробувань._______________________________________________

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 перевірки знань з питань охорони
праці._______________________________________________________________
Працівники підприємства ТОВ СП “Ліфтсервіс Дніпро”, що зайняті на

роботах пі двитттенної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на
роботу та періодичний медичний огляд згідно з “Порядком проведенння_____
медичних оглядів працівників певних категорій”, затвердженним Наказом МОЗ 
України від 21.05.2007 № 246._____________________________________________

На. підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
пі двитттення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік».__________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної 
небезпеки:



Воронько Є.М. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів в ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд», посвідчення від 29.03.2007 р. Пройшов навчання 
за професією електрозварник в ДГК УКК УЖКХ, посвідчення від 02.03.2001 р. 
Пройшов навчання за професією стропальник в ТОВ «Учбовий комбінат_____
«Дніпробуд», посвідчення від 04 10.2007 р.

Стрельченко Ю. М. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів 
в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», посвідчення від 26.07.2007 р. Пройшов 
навчання за професією електрозварник в «Учбовий комбінат «Дніпробуд», 
посвідчення від 26.07.2019 р . Пройшов навчання за професією стропальник в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд», посвідчення від 16.11.2015 р._______________

Воронько Є.М. та Стрельченко Ю. М. пройшли навчання та перевірку знань 
в комісії підприємства згідно законодавчим актам з охорони праці, гігієни, 
надання першої (домедичної ) допомогои потерпілим електробезпеки, пожежної 
безпеки (протокол № 826 від 26.07.2007 р.) ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (III група з 
електробезпеки до 1000 В; (протокол № 312 від 29.03.2007 р.) ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
ППБУ (III група з електробезпеки до 1000 В);_______________________________

Тажибаєв Р. О. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів в 
ТОВ « Учбовий комбінат «Дніпробуд» посвідчення від 06.2007 р._____________

Скороспєлов Є. В. -  начальник вимірювальної електролабораторії, пройшов
загальний курс з охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»,______
посвідчення від 25.09.2005 р. Пройшов навчання за професією електромеханік з 
ліфтів в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», посвідчення від 22.07.2018 р. 
Пройшов навчання за професією електромеханік з ескалаторів в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд», посвідчення від 14.02.2018 р.__________________________

Працівники пі дприємства проходять періодичний медичний огляд у «Публічне 
акціонерне товариство» «Дніпровський Агрегатний Завод» (заключний акт №31/23-19 
від 17.12.2019 р.)__________________________________________________________

(наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

Для виконання робіт підвитттенної небезпеки, що декларуються,_______
підприємство має таке обладнання, інструменти, засоби індивідуального та 
колективного захисту:_____________________________________________________

-  кутові шліфувальні машинки «BOSCH», модель GWS 20 230 H.;________
-  дриль «BOSCH», модель GSB 13 RE;_________________________________
-  перфоратор «BOSCH», модель GBH 2-26 DRE;
-  лебідка електрична ЕШЕНЕЬЬ, модель SHZ 1000;____________________
-  електричний відбійник «ЗЕНІТ», модель 3М-1900,____________________

на які є в наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та 
настанови з експлуатації;__________________________________________________

-  пояси запобіжні лямкові ПЛК 2-М стропом із сталевого троса в ПВХ ( акт 
випробування № 01 від 17.02.2020 р.) ._____________________________________

Усе обладнання використовується за призначенням, зберігається у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговуваня , ремонту,_________



експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників. Наказом № 21 від 10. 02. 2020 р. створена комісія з 
випробування поясів та іншого устаткування, що використовується під час 
виконання робіт на висоті.________________________________________________

(експлуатаційної документації)

На базі підприємства працює вимірювальна електролабораторія_________
( свідоцтво № ПЧ 06-2/106-2018, видане 14 лютого 2018 р. Державним підприємством
«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр_______
стандартизації, метрології та сертифікації»)_________________________________

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, засобами індивідуального захисту (костюм (на 12 міс.), черевики (на 12 
міс.), рукавиці (на 1 міс.), каска захисна (до зносу), окуляри захисні відкриті (до 
зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на 36 міс.). Ведеться журнал видачі і 
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту._____

(засобів індивідуального захисту)

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 
0.00-1.02-08 «Правила устаткування і безпечної експлуатації ліфтів»; ДНАОП
0.00-1.06-77 «Правила устаткування і безпечної експлуатації! ескалаторів»; ДСТУ 
БК 81-50:2015 «Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів 
випробування та перевіряння»; ДСТУ БК 81-20:2015 «Норми безпеки до 
конструкції та експлуатації ліфтів, ліфти для перевезення пасажирів та 
вантажів»; 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 підвитттенної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів устаткування 
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р., № 1107 зі змінами до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвитттеної небезпеки 
від 3 березня 2020 р. № 207); 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 охорони праці, що діють на. підприємстві»; 
НПАОП 0.00-7.11-12 «загальні вимоги стосовно забеспечення 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. інші. 
Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі 
в кабінеті охорони праці.



На підприємстві розроблені та затверджені програми проведеня 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 посібниками. С необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою 
інтернету та друкованих видань._______________________________________________

(нормативно-прааб^ої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Штиря Д.Ф

Декларація зареєстровані 
Держпраці

(ініціали та прізвище)

ку суб'єктів господарювання у територіальному органі

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.".
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