
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питаньохоронипраці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СІТІСЕРВІС-КР»________________________________________________________________

(для юридичноі особи: найменування юридичноі особи,

50008, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Генерала Радієвського, 
будинок 34А, офіс 3_____________________________________________________________

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 38788964,директор Мельникова Анжеліка Михайлівна,тел.Г056) 410
02-27,_________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батьковікерівника, номер телефону, телефаксу,

_______ sitikr14@gmail.com_____________________________________________________
адреса електронноі 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; 

місце виконання робіт підвищеноі небезпеки

м. Кривий Ріг, вул. Українська буд. 1 п.4, м. Кривий Ріг, вул. Українська буд. 1 п.5, м. 
Кривий Ріг, вул. Українська буд. 1 п.6.____________________________________________

та/або  експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеноі небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільноі відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливоі 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 ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР» страхування не проводиться 
тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки.____________________________________

(найменування страховоі компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
26.08.2020 ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»____________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,Мельникова Анжеліка Михайлівна директор ТОВ “СІТІСЕРВІС-КР»________
(прізвище, ім'я та по батьковікерівникаюридичноі особи  

абофізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічноі бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промисловоі безпеки під 
час виконання таких робіт підвищеноі небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткованняпідвищеноі небезпеки:

Ліфти, а саме:
найменування виду робітпідвищеної небезпеки  

та/або  машин, механізмів,устатковання підвищеноїнебезпеки,

mailto:sitikr14@gmail.com_________________________________


ліфт пасажирський ПП-0400А, рік виготовлення рік виготовлення 1987, країна 
виробник -  СРСР, кількість одиниць -3________________________________________

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

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

Кількість робочих місць4, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм
1 ___________________________________________________________________________

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

Кількість будівель /  споруд (приміщень):Адміністративно-технічнеприміщенняза 
адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Генерала 
Радієвського, будинок 34А, офіс 3. Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів) :4___________________________________________________

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

Інші відомості:

На ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР» наказами по підприємству призначені:
-Інженер з охорони праці Войченко В.О., який очолює службу охорони праці
підприємства (наказ від 17.07.2020 № 125)._________________________________
-Відповідальні особи за безпечну експлуатацію ліфтів — головного інженера Юнда
І.В. (наказ від 17.07.2020 № 115).____________________________________________

Посадові особи ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР» пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, а саме:

Законодавчих актів з охорони праці, техногенної безпеки, надзвичайних 
ситуацій на виробництві, електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, загального державного соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань:
- Директор Мельникова А.М. в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу від 06.02.2020№ 

059/4.20-2020 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області):

- Головний інженер Юнда І.В. в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (витяг з протоколу від
05.12.2018 № 12/9 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області):

- інженер з охорони праці Войченко В.О. в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол від
05.08.2020 № 8 /4  засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області):

"Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів” (НПАОП 0.00-1.02-08):

- Директор Мельникова А.М. в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу від 06.02.2020№ 
065/4.20-2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області):

- Головний інженерЮнда І.В. в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (витяг з протоколу від
05.12.2018 № 12/17 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області):

- Інженер з охорони праці Войченко В.О. в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (витяг з 
протоколу від 29.07.2020 № 7/53 засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області):



"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-
98), "Правил пожежної безпеки України” (НАПБ А 01.001-04)

- Інженер з охорони праці Войченко В.О. (4гр. до 1000В) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
(протокол від 05.08.2020 № 8/5 засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області):

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

Наявність служби охорони праці ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР»:
Наказом директора створена служба охорони праці, функції якої виконує інженер з 
ОП Войченко В.О. На підприємстві розроблена та впроваджена наступна 
нормативна документація:

- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом 
директора підприємства від 03.02.2014 № 24.

- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом директора 
підприємства 28.08.2017.

- Положення про проведення навчання з питань охорони праці, затверджене 
наказом директора підприємства 06.04.2018.

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

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

Експлуатація обладнання що декларується, виконуєтьсявідповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників. Експлуатаційна 
документація в повному обсязі знаходиться на підприємстві. Повне технічне 
обслуговування, ремонт ліфтів та диспетчерських систем виконуються згідно 
договору від 18.12.2018 № 58, який укладений між ТОВ «СІТІСЕРВІС-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. У 2020 році 
проведений позачерговий технічний огляд наступним ліфтам:
- ліфт пасажирський ПП-400А, зав. № 111217, рік виготовлення 1987, країна 

виробник -  СРСР: 24.07.2020 фахівцями ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» ліфту 
проведений позачерговий технічний огляд, за результатами якого ліфт 
знаходиться у справному стані та витримав випробування.

- ліфт пасажирський ПП-400А, зав. № 111218, рік виготовлення 1987, країна 
виробник -  СРСР: 24.07.2020 фахівцями ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» ліфту 
проведений позачерговий технічний огляд, за результатами якого ліфт 
знаходиться у справному стані та витримав випробування.

- ліфт пасажирський ПП-400А, зав. № 111234, рік виготовлення 1987, країна 
виробник -  СРСР: 24.07.2020 фахівцями ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» ліфту 
проведений позачерговий технічний огляд, за результатами якого ліфт 
знаходиться у справному стані та витримав випробування.

експлуатаційної документації,



Забезпечення засобами індивідуального захисту:працівники TOB «СІТІСЕРВІС- 
КР»забезпечені спецодягом, спепвзуття м і заеобамиіндивідуального захисту в 
повному обсязі (костюми, ботики, каски захисні, окуляри захисні, рукавиці та інше)._____

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено 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, устаткування підвищеної 
небезпеки», затверджений постановою Кабінет міністрів України від 26 жовтня 
2011 р. №1107 (із змінами).«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. 
НПАОП 0.00-1.02-08 . «Правила охорони гірамі 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. На підприємстві в наявності кабінет охорони праці, 
оснащений: комп'ютером, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, 
актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими 
нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, 
необхідним методичним забезпеченням для проведення інструктажу та 
консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці

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

МельниковаА.М.
(підпис) (ініціали та прізвище.)

£6 20&%.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці/^  20^5?

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."



et
■40V.


