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-Л ІШ -Ш ----------

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обм еженою відповідальністю «Ж ИТЛО СЕРВІС-КР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______________ 50049. м.Кривий Ріг, вул. Спаська. 17А, код ЄД РП О У 38334911 __________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_______________________ д иректор Цопа Лю дм ила А н а то л іїв н а________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

_______ тел. 404-58-00, телеф акс 404-58-00. електронна пошта zh itlo s erv is-kr@ u kr.n e t________
для ф ізичної 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 виконую ться згідно з договорам и підряду (або зазначається конкретна адреса
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування машин, механізмів,
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

устатковання підвищ еної небезпеки по Дніпропетровській області, ж итловий фонд:
Довгинцівський, С аксаганський райони міста Кривий Р іг _____________________________________
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди__________________ не укладався
(найменування страхової компанії,
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я ,________________________ Цопа Лю дм ила Анатоліївна
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або ф ізичної 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;
________________ О бстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів___________________
(найменування виду робіт

______________________________ Роботи верхолазні _____________________________________________
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 - 6, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик - 2
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

______ будівель - 959. споруд (приміщ ень) - 12 (о р е н д а )__________
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

виробничих об'єктів - 3.

Д ІЛ Ь Н И Ц Ь

-- 5. структурних

П ІД Р О З Д ІЛ ІВ

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості С ав чук Валентина Сергіївна . головний інженер відповідальна за дотримання
__

'

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

вимог законодавства з питань охорони праці та пром исл ової безпеки, пройш ла навчання в
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

ТОВ «Н авчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в ко м іс іїГ о л о в н о го
управління Д ерж праці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці-загальний курс»
витяг з протоколу від 22.02.2018 № 2/82, з «Питань пож еж ної безпеки» витяг з протоколу від
27.02.2018 № 27. «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАО П 0.00-1.76-15) витяг з
протоколу від 22.03.2018 № 3/93, «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
(НПАОП 0.00-1.15-07) витяг з протоколу від 22.02.2018 № 2/102, «Правил охорони праці під час
роботи з інструм ентом та пристроям и» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 10.05.2018
№ 5/29, «Правил б езп ечн ої експл уатац ії електроустановок спож ивачів» (НПАО П 40.1-1.21-98)
витяг з протоколу від 22.03.2018, № 3/81, присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з допуском до
роботи в електроустановках напругою до 1000В. Наказом по підприєм ству від 14.02.2018
№ 79 створена та діє служба охорони праці в особі інженер з охорони праці Стуліна Віталія
наявністю

служби

охорони

праці,

інструкцій

про

проведення

навчання

та

Вікторовича, який пройш ов навчання в ТОВ «Н авчально-курсовий центр «М оноліт» та
перевірку знань в ком ісії Головного управління Держ праці у Д ніпропетровській області з курсу
«Охорона праці-загальний курс», витяг з протоколу від 18.01.2018 № 1/48, з «Питань пожежної
безпеки, витяг з протоколу від 27.04.2018 № 65, «Правил безпеки систем газопостачання»
(НПАОП 0.00-1.76-15) витяг з протоколу від 08.08.2018 № 8/45, «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті (НПАО П 0.00-1.15-07) витяг з протоколу від 22.02.2018 № 2/102,
«Правил охорони праці під час роботи з інструм ентом та пристроям и» (НПАОП 0.00-1.71-13)
витяг з протоколу від 17.03.2016 № 64, «Правил б езп ечн ої експ л уатац ії електроустановок
споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 30.05.2018, № 5/105, присвоєно 4-ту
групу з електробезпеки з допуском до роботи в ел ектроустановках напругою до 1000В.
Наказом по підприєм ству від 08.02.2018 № 75 створено ком ісію з перевірки знань з питань
охорони праці, яка пройш ла навчання і перевірку знань з норм ативно-правових актів з
охорони праці в TO B «HKU» «М О НО ЛІТ». Наказом від 16.04.2018 № 116 призначені особи,
відповідальні за організацію і безпечне виконання робіт на висоті, в т.ч. облік, організацію
своєчасного огляду, випробування та зберігання запобіж них поясів та пристосувань, ведення
Ж урналу обліку та зберігання засобів захисту, наказом від 16.04.2018 № 127 призначені особи,
яким надається право видачі наряд- допусків та розпорядж ень на підприємстві, наказом від
16.04.2018 № 119 призначені відповідальні особи щодо забезпечення пож еж ної безпеки,
приказом від 16.04.2018 № 124 призначені відповідальні особи за газове господарство на
підприємстві, наказом від 16.04.2018 № 114 призначені відповідальні за загальний стан
електрогосподарства під п ри єм ств а. ___________________________________________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Працівники, які виконую ть роботи, що декларую ться, пройш ли навчання та перевірку знань
та мають кваліф ікаційні посвідчення за проф есією , а саме: пічник, покрівельник з рулонних
покрівель та покрівель із ш тучних матеріалів. Робітники, які виконую ть роботи на висоті,
верхолазні роботи, щ ороку проходять: спеціальне навчання, відповідні інструктажі,
перевірку знань з питань охорони праці відповідних норм ативно-правових актів охорони
праці, у том у числі «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.001.15-07), «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) (витяг з протоколу
останньої перевірки знань від 27.06.2018 № 6/139). Навчання та інструктажі з питань охорони
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

проводяться у відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці. Наказом по підприєм ству від 16.07.2013 № 54
розроблено положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві, а також
ф ормую ться плани-граф іки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
ІТП і робітникам, під час прийняття на роботу та періодично проводяться інструктажі з питань
охорони праці з записом
в Ж урналі реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці,
Наказом по підприєм ству від 03.01.2017 № 35 введено в дію ін струкції з охорони праці за
проф есіями та видам робіт, в наявності необхідна експлуатаційна докум ентація (паспорти та
інструкції з експлуатації) на обладнання, устатковання підвищ еної небезпеки: каски, пояси
лямкові запобіжні, верхолазне спорядж ення (виробництво 2018 рік), драбини (виробництво
2017 рік), що використовую ться за призначенням, зберігаю ться у технічно справному стані, та
яким проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування
відповідно до вимог законод авства та докум ентів з експл уатац ії виробників.

Працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у повном у обсязі з урахуванням
специф іки умов праці. П ідприєм ство ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» забезпечено законодавчим и та
нормативно-правовими актам и з питань охорони праці і керується: Законом України «Про
охорону праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки»,
затверджений постановою Кабінет міністрів України від 26 ж овтня 2011 р. № 1107 (із змінами).
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правил
безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15, «Правил охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроям и» (НПАОП 0.00-1.71-13). «Правил б езпечної експлуатації
електроустановок спож ивачів» (НПАОП 4 0.1 -1 .2 1 -9 8 ). «Правил пож еж ної безпеки України»
НАПБ А.01.001-2004, НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»,
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства»,
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 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» має куточок з охорони праці, який оснащ ений наочним приладдям,
яке постійно оновлю ється з ж урналу «Довідник спеціаліста з охорони праці». Наказом від
08.02.2018, № 52 затвердж енні програми інструктажів, навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, пож еж ної безпеки.
На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань
охорони праці; реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці на робочому місці: реєстрації
інструкцій з охорони праці; видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядівдопусків на виконання робіт підвищ еної небезпеки: видачі нарядів-розпоряджень; протоколів
перевірки знань: реєстрація нещ асних випадків на виробництві.
М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
пром ислової безпеки.

Л.А. Цопа
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

гь/с Ґ р. N -ї& У ?
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.".

