
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО___________________
«ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ__________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______ 49004, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 2
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 40745935__________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________ Директор Яковлева Наталія Миколаївна______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

___________________________________тел. +380567428658_____________________________
номер телефону, 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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 29А
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди______ відповідно до додатку 1
«Порядок та правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на 
об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 
господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарно- 
епідеміологічного характеру» (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. № 1788) КП 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ» ДОР не є об’єктом підвищеної небезпеки. У зв’язку з 
вищенаведеним КП «ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ» ДОР страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами не проводить___________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24.12.2020 р.

звіт № 32349901-02.4(А)-10-0298.20 за результатами аудиту охорони праці, проведеного 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДТЕКС»_____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Яковлева Наталія Миколаївна_______________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:__________________________________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки, та/або машин, механізмів, устатковання

tel:+380567428658


Ліфти:
• ліфт пасажирський моделі GeN2-MRL(G13823DL), зав. № Р2КБ6149, 2020 р.в..Україна;
• ліфт пасажирський моделі GeN2-MRL(G13823WL), зав. № D2NБ6150, 2020 р.в., Україна. 

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

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

кількість робочих місць: 18, на яких існує ризик виникнення травм: 2___________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємством укладений договір оренди № 591-22/УП-2/32 від 21.05.2020 р. на нерухоме 
майно,спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області, що розташоване 
за адресом: 49004, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 2 та має 
витяг з рішення № 657-25/УІІ від 09.10.2020 р. про деякі питання управління майном, що 
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської 
області щодо господарського відання об’єктом нерухомого майна, що знаходиться за адресом: 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 29А._______

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

Інші відомості
Директор КП «ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ» ДОР Яковлева Н.М. пройшла навчання у ТОВ 

«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ»: Законодавство про охорону праці, організація 
роботи з охорони праці, вибухонебезпека виробництва і вибухозахист, пожежна безпека, 
електробезпека, гігієна праці, профілактика професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики 
та ліквідації наслідків аварій; НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-04 «Правила 
пожежної безпеки в Україні» і перевірку знань комісією, створеною на. підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяги з протоколів № 20 -119 від
07.12.2020 р., № 20-122 від 08.12.2020 р., № 20-123 від 08.12.2020 р.).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ 21 від 07.12.2020 р .). Голова комісії -  директор КП «ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ» ДОР 
Яковлева Н.М. (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: головний інженер 
Кошулян В.П. (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), головний енергетик Нетребко О.О. (ІУ 
група з електробезпеки, до 1000 В), пройшли навчання у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці 
«ПРЕСТИЖ»: Законодавство про охорону праці, організація роботи з охорони праці, 
вибухонебезпека виробництва і вибухозахист, пожежна безпека, електробезпека, гігієна праці, 
профілактика професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій; 
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (витяги з протоколів № 20-119 від 07.12.2020 р., № 20-122 від
08.12.2020 р., № 20-123 від 08.12.2020 р.)

Наказом № 20 від 07.21.2020 р. призначено відповідальних:
- за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства головного енергетика 

Нетребка О.О. (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності -  головного 
інженера Кошуляна В.П. (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
України» у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20 -123 від
08.12.2020 р.);



- за безпечну експлуатацію ліфтів головного енергетика Нетребка О.О., у разі його 
відсутності -  головного інженера Кошуляна В.П., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00
1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» у ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісіями Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-122 від 08.12.2020 р.).__________________________

Наказом по ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРЛІФТСЕРВІС» № 
02/01-2 від 02.01.2020 р. призначено відповідальним за організацію робіт з технічного 
обслуговування та ремонту ліфтів директора ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ІНТЕРЛІФТСЕРВІС» Михтонюка Д.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов 
навчання у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В.: НПАОП 40.1 -1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України», НПАОП 
0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (посвідчення № 8/04-2020 від
14.04.2020 р., № 1.04.20 ДД від квітня 2020 р., № 3.04-20 ДД від квітня 2020 р.)._____________

Наказом по ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРЛІФТСЕРВІС»
№ 02/01-1 від 02.01.2020 р. призначено відповідальним відповідального за справний стан 
ліфтів електромеханіка з ліфтів Назаренка В.В. (ІІІ група з електробезпеки до 1000 В), який 
отримав кваліфікацію електромеханіка з ліфтів у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР 
(посвідчення № 001814 від 21.05.2018 р.) та пройшов навчання перевірку знань вимог НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України», 
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», інструкцій з охорони 
праці, комісією з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ СП «Ліфтреммонтаж Дніпро" 
(посвідчення № 001814 від 21.05.2018 р., перевірка знань: протокол № 15 від 15.04.2020 р.);

- електромеханіка з ліфтів Любарського О.М. (ІІІ група з електробезпеки до 1000 В), 
що виконує функції ліфтера, який отримав кваліфікацію електромеханіка з ліфтів у КП 
«Навчально-курсовий комбінат» ДОР (посвідчення № 141619 від 16.04.2013 р.) та пройшов 
навчання перевірку знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки України», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і 
безпечної експлуатації ліфтів», інструкцій з охорони праці, комісією з перевірки знань з 
питань охорони праці ТОВ СП «Ліфтреммонтаж Дніпро" (посвідчення 
№ 141619 від 16.04.2013 р., перевірка знань: протокол № 15 від 15.04.2020 р.).

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

Наказом по підприємству № 17 від 01.12.2020 р. реорганізована служба з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладені на за сумісництвом на директора 
Яковлеву Н.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), яка пройшла навчання у ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ»: Законодавство про охорону праці, організація 
роботи з охорони праці, вибухонебезпека виробництва і вибухозахист, пожежна безпека, 
електробезпека, гігієна праці, профілактика професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики 
та ліквідації наслідків аварій; НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-04 «Правила 
пожежної безпеки в Україні» і перевірку знань комісією, створеною на. підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяги з протоколів № 20 -119 від
07.12.2020 р., № 20-122 від 08.12.2020 р., № 20-123 від 08.12.2020 р.).

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та_ відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники, які 
задіяні при експлуатації ліфтів: електромеханіки з ліфтів Назаренко В.В., Любарський О.М.



«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБА 01.001-14 «Правила пожежної безпеки 
України», виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в 
межах своїх повноважень у т.ч. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної 
експлуатації ліфтів» комісією з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ СП 
«Ліфтреммонтаж Дніпро" (протокол № 15 від 15.04.2020 р.) та відповідні інструктажі з 
охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.________________________________

______ Наказом № 18 від 02.12.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій
з охорони праці на професії і види робіт підвищеної небезпеки, введені в дію інструкції з
охорони праці: № 1 для ліфтера.__________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ В наявності експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі:_______________
- паспорт та керівництво з експлуатації ліфта пасажирського моделі GeN2-MRL(G13823DL), 
зав. № Р2КБ6149, 2020 р.в.,Україна;_____________________________________________________
- паспорт та керівництво з експлуатації ліфт пасажирський моделі GeN2-MRL(G13823WL), 
зав. № Р2КБ6150, 2020 р.в., Україна;_____________________________________________________
- сертифікати та декларації відповідності ліфтів пасажирських типу GeN2- MRL. 2020 р.в. 
(Україна) вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (Постанова 
КМУ № 438 від 21.06.2017 р.), складених під цілковиту відповідальність ПрАТ 
«ОТІС»;________________________________________________________________________________
- звіт № 32349901-09-03.2-281.20 від 10.09.2020 р. за результатами проведення електричних 
вимірювань ліфта пасажирського моделі GeN2-MRL(G13823WL). виробництва ПрАТ «ОТІС» 
(Україна), зав. № Р2КБ6150, 2020 р.в. і звіт № 32349901-09-03.2-280.20 від 10.09.2020 р. за 
результатами проведення електричних вимірювань ліфта пасажирського моделі GeN2- 
MRL(G13823DL). виробництва ПрАТ «ОТІС» (Україна), зав. № D2NB6149. 2020 р.в., видані 
ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС».

Ліфтам пасажирським моделі GeN2-MRL(G13823WL). зав. № Р2КБ6150. 2020 р.в. 
(Україна), моделі GeN2-MRL(G13823DL), зав. № Р2КБ6149. 2020 р.в. (Україна) 10.09.2020 р. 
проведено первинний технічний огляд фахівцями ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО 
НАГЛЯДУ ДІЕКС» (дозвіл № 467.14.30, термін дії до 29.04.2024 р.).

Технічне обслуговування ліфтів пасажирських моделі GeN2-MRL(G13823DL), 
зав. № Р2КБ6149. і моделі GeN2-MRL(G13823WL), зав. № Р2КБ6150. виготовлених у 
2020 році ПрАТ «ОТІС» (Україна), проводить ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ, ПІДПРИЄМСТВО 
«ІНТЕРЛІФТСЕРВІС» (дозвіл № 0320.17.12 термін дії до 27.03.2022 р.).

експлуатаційної документації,

______ Наказом № 19 від 07.12.2020 р. на підприємстві створена комісія з_ приймання і
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на_ підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів._ Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.
______ Працівники пі дприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту
в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
(спецодягом, спецвзуттям. захисними касками, рукавицями).

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 18 від 02.12.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових 
документів з охорони праці, якими користуються працівники КП «ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ» 
ДОР при експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, яке декларується в т.ч.: Закон
України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної



небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; Порядок проведення 
огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки), затверджений Постановою КМУ від 
26.05.2004 р. № 687; Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений 
Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761; Технічний регламент знаків безпеки і захисту 
здоров’я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 126; Технічний 
регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затверджений Постановою КМУ від 
21.06.2017 р. № 438; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; 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»; 
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 
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 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила 
улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в
Україні»._______________________________________________________________________________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою.
учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо._____________________________________

бази, навчально-методичного забезпечення)

Наталія ЯКОВЛЕВА 
(ім’я та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці №  ІЛсЛ/ р. № _________ .

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.

нормативщьіщвової та матеріально-технічної
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