
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРКІ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50012, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Дишинського, 11. 
код згідно з ЄДРПОУ 34063482

Директор Дібрівна Людмила Анатоліївна, тел. +38 (067) 560-18-83_________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

parkii@parkhouse.net.ua_________________________________________________
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, устаткування підвищеної небезпеки)

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

не укладався____________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 29.09.2019р.
(дата проведення аудиту)

Я, Дібрівна Людмила Анатоліївна.___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи —  підприємця)

Ф
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: а саме:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0.1 МВт, а саме:
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

газове господарство тип ГПС/КР-16/026-ТД, теплопродуктивністю 0.469 
МВТ, 2003 р.в., Італія;

газовий пальник 118 50 ЬР ТС, 2003 р.в., Італія.__________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт. а саме:

mailto:parkii@parkhouse.net.ua


Водогрійний котел реєстр. №2138, зав.№ 03383669041. 2004 р.в.. тип ИТО
400, ШЕІХО, Італія; Водогрійний котел реєстр. №2137, зав.№ 03343668688, 
2004 р.в., тип ІІТО 400, ШЕІХО, Італія.__________________________________

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

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

Водогрійний котел реєстр. №2138, зав.№ 03383669041, 2004 р.в., тип ИТО 
400, ШЕІХО, Італія; Водогрійний котел реєстр. №2137, зав.№ 03343668688. 
2004 р.в., тип КТО 400, ШЕІХО. Італія.__________________________________

Ліфти, а саме:

Ліфт пасажирський Мопо8ра5е500. реєстр. №00624, зав. №43904669. 
2019р.в., вантажопідйомністю 630 кг, Перо Італія; Ліфт вантажний зав. №44, 
2008р.в., Турція._______________________________________________________

Кількість робочих місць 25. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 5________________________________________________________

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

Офісні та виробничі приміщення власні, розташовані за адресом:_____________
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дишинського 11. Дишинського 11А 

Інші відомості

Директор Дібрівна Людмила Анатоліївна пройшла навчання в ПЗ «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННІ!» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол 
№1422 від 28.12.2018);

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000В) (протокол 
№ 1307/4.20-2018 від 23.11.2018);

Правил пожежної безпеки (протокол №1304 від 23.11.2018).

Головний інженер Сорокін Микола Олександрович пройшов навчання в ПЗ 
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу 
№293/4.20-2020 від 30.07.2020);

Питання пожежної безпеки (витяг з протоколу №299 від 30.07.2020);

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000В) (витяг з 
протоколу № 363/4.20-2020 від 27.08.2020);

Правил безпеки систем газопостачання (відповідальний за безпечну 
експлуатацію газового обладнання) (протокол №17 від 14.09.2017);

Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(витяг з протоколу №182/4.20-2020 від 18.06.2020);



Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з протоколу 
№292/4.20-2020 від 30.07.2020);

Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (витяг з протоколу № 324/4.20- 
2020 від 13.08.2020).

Інженер з охорони праці Щипіцина Олена Анатоліївна пройшла навчання в 
ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу 
№293/4.20-2020 від 30.07.2020р.);

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000В) (витяг з 
протоколів № 295/4.20-2020 від 30.07.2020);

Питання пожежної безпеки (витяг з протоколу №299 від 30.07.2020);

Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол №108 від
24.04.2018);

Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол №137 від 17.05.2018);

Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (витяг з протоколу № 324/4.20- 
2020 від 13.08.2020).

Правил безпеки систем газопостачання (протокол №426/4.20-2020 від 
24.09.2020);

Розроблена документація системи управління охороною праці. Накази про 
призначення відповідальних осіб :___________________________________________

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

Наказом від 02.01.2020 №3/ОП відповідальною особою за електрогосподарство 
підприємства призначено головного інженера Сорокіна М.О.

Наказом від 19.06.2020 №6/ОП відповідальною особою за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском призначено головного інженера 
Сорокіна М.О.

Наказом від 31.07.2020 №8/ОП відповідальною особою за безпечне виконання 
робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, 
випробування та зберігання монтажних поясів та пристосувань призначено 
головного інженера Сорокіна М.О.

Наказом від 14.08.2020 №17/ОП відповідальною особою за організацію робіт з 
технічного обслуговування ліфтів призначено головного інженера Сорокіна М.О.

Наказом від 14.08.2020 №16/ОП відповідальним за справний стан ліфтів на 
підприємстві призначено інженера-енергетика Гаврічева С.П.

Наказом від 02.01.2020 №4/ОП відповідальною особою за нагляд та експлуатацію 
газових приладів та обладнання призначено головного інженера Сорокіна М.О.

Наказом від 02.01.2020 №5/ОП відповідальною особою за експлуатацію систем 
водопостачання та водовідведення призначено головного інженера Сорокіна М.О.



Наказом від 02.01.2020 №2/ОП відповідальною особою за пожежну безпеку на 
підприємстві призначено головного інженера Сорокіна М.О.

Наказом від 03.08.2020 №9/ОП створено службу охорони праці, функції служби 
охорони праці покладаються на інженера з охорони праці Щипіцину O.A.________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві наказом від 04.08.2020 №16/ОП створена комісія з перевірки знань 
з питань охорони праці.

Також на підприємстві розроблені та введені в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказ від 03.08.2020 №Ю/ОЩ;

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ від 20.11.2018 
№19/ОП);

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників 
з питань охорони праці (наказ від 20.11.2018 №15/ОП );

- Положення про систему управління охороною праці (наказ №13/ОП від
20.11.2018);

- Положення про забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та 
інтими засобами індивідуального захисту (наказ №14/ОП від 20.11.2018);

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ від 
04.08.2020 №11/ОП).

Наказом № 15/ОП від 04.08.2020 затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими 
зрозумілими і не мають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту 
відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці».

На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог 
охорони праці: інструкція з охорони праці №1 Загальні вимоги для всіх 
працівників; Інструкція з охорони праці №10 при виконанні робіт на висоті; 
інструкція з охорони праці №11 при роботі з ручним інструментами та 
пристосуваннями; інструкція з охорони праці №12 при роботі з 
електроінструментом; інструкція з охорони праці №6 з надання домедичної 
допомоги постраждалим при нещасних випадках.

На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог 
охорони праці: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал 
реєстрації інструкцій; журнал обліку видачі інструкцій; журнал протоколів 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці; журнал обліку та видачі 
електроінструменту; журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та 
пристроїв; журнал обліку та зберігання засобів захисту; журнал обліку 
вогнегасників; журнал обліку та технічного обслуговування внутрішніх пожежних 
кранів; журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

Працівники підприємства ТОВ «ПАРКІ» проходять медичний огляд при прийомі 
на роботу та періодичний медичний огляд згідно вимог «Порядку».



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

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання та 
мають відповідні посвідчення, а саме:

Інженер-енергетик Гаврічев Є.П. закінчив Український політехнічний 
технікум за спеціальністю «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного 
обладнання та автоматичних пристроїв» Диплом HP №47015053 від 01.07.2014.

Інженер-енергетик Гаврічев Є.П. пройшов навчання в ПЗ «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №321/4.20-2020 
від 13.08.2020).

Інженер-енергетик Гаврічев Є.П. пройшов навчання в ПЗ «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань Правил будови і 
безпечної експлуатації ліфтів (протокол №324/4.20-2020 від 13.08.2020).

Інженер-енергетик Гаврічев Є.П. пройшов навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (протокол №4 від 21.08.2020), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (присвоєну ІІІ-ю 
групу з електробезпеки) (протокол №7 від 21.08.2020).

Роботи по технічному обслуговуванню, а також газовикористовуючого 
обладнання виконують працівники ТОВ «ПОДІЄ KP», згідно договору-підряду 
від 10.02.2020 №ПКР-О15/20-Т0/С/К/Г(к). Технічне обслуговування проведено 
30.06.2020.

Періодичний технічний огляд та гідростатичне випробування водогрійних 
котлів проведено:

- Водогрійний котел реєстр. №2138 черговий технічний огляд проведено у 
жовтні 2020, гідростатичного випробування 19.11.2013;

- Водогрійний котел реєстр. №2137 черговий технічний огляд проведено у 
жовтні 2020. гідростатичного випробування. 19.11.2013.

Повне технічне обслуговування та ремонт ліфтів виконують працівники ПП 
«Управляюча компанія Цереус Сервіс Плюс», згідно договору-підряду від 
01.11.2015 №30/15-Л (Дозвіл №395.15.15).

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство 
має обладнання, інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: 
кутова шліфувальна машинка Waler, шуруповерт БІКОР (протокол випробування 
№ЕТДЛ-ПВ-0314/20 від 26.08.2020), драбина 3-х секційна розкладна (акт 
випробування №1 від 17.08.2020) на які є в наявності експлуатаційна документація 
(паспорти, інструкції та настанови з експлуатації), пояс запобіжний лямковий 
1ПЛ-К2 в комплекті зі стропом тросовим (акт випробування №2 від 17.08.2020), 
стрічки сигнальні, каски захисні універсальні. Усе обладнання та 313 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань



відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. 
Наказом від 14.08.2020 №18/ОП створена комісія з випробування драбин, поясів 
іншого устатковання, що використовується під час виконання робіт на висоті.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

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 бавовняний (12 міс.), 
черевики шкіряні (12 міс.), рукавиці (1 міс.), каска захисна (до зносу), окуляри 
захисні (до зносу), взимку додатково: куртка на утепленій підкладці (36 міс.). 
Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються 
у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. 
Ведуться особові картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту._____________________________________________

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

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для 
виконання зазначених робіт: 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 підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки (постанова КМУ від 26.10.2011 №1107); 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 власником нормативних актів, що діють на- 
підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні відомості 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 виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів»; «Правила улаштування електроустановок»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» та інші. Нормативно-правові акти 
в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці.

У Товаристві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці.

Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з 
питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Матеріально-технічна база відповідає



вимогам чинного Законодавсі 
оновлюється за допомогою й

итань охорони праці, що регулярно 
ованих видань.

Л.А. Дібрівна
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20о4 ^ .

№ __________
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.”.


