Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності маї^Шльно-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Приватне підприємство «УКРПРОМЛІФТЗВАР».________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

02089 м.Київ. вул. Радистів. 64. Код згідно з ЄДРПОУ: 31350539,____________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ директор Бойко Ольга Валентинівна.___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

моб.тел. (0991360 55 90. ( 0971329 47 98. (0441496 95 89. е-таі1: іпІоШ йгуаг.сот.иа________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти 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 об’єктах замовника в м. Віннипя та Вінницькій обл._______________ _
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди______ Пр АТ «УПСК»________
(найменування страхової компанії,

до 08.11.2018 р. ДОГОВІР 37001 від 30.11.2017 р._______
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______ 16 січня 2018 року _
(дата проведення аудиту)

Я. Бойко Ольга Валентинівна
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією цідтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
^ц двищ ен ої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:

Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, які
ВИКОНУЮТЬ роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (п.17 Додатку 61.
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер
партії, дата виготовлення, країна походження, які номер партії, дата виготовлення, країна походження, які номер
партії.
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

за штатним розкладом 13 рабочіх міспь, 6 на яких існує ризик виникнення травм_______________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує нідвищений ризик виникнення травм,

ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР» має договір аренли з ТОВ «ЄВРОЛІФТ СЕРВІС» на приміщення
загальною площою 126.83 кв.м. за адресою м. Київ, вул. Радистів. 64_________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ІНШІ в ід о м о с т і

На підприємстві відповідальний за дотримання вимог законодавства, питань
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням

охорони праці та промислової безпеки, виконує обовязки експерт технічний Трощенкова
вимог законодавства з питань охорони праці

,

Ірина Сергіївна відповідно ДО наказу директора № 32-12/17-ОП від 29.12.2017
та промислової безпеки;
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Служба ОХОРОНИ праді ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР» діє на основі наказу директора № 1-ОП від
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

02.02.2011 р. та Положення про службу охорони праді. На ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР» затверджено
зі змінами наказом директора№ 03-01-1/18-ОП від 29.01.2018 р. Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Положення про розробку інструкцій з охорони
праці. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту_______________________________________________________
На ПІДПРИЄМСТВІ з працівниками проводяться інструктажі Гвступний. первинний, повторний.________

позаплановий, цільовий!, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Згідно з Положенням
розробленні та затвердженні інструкції з охорони пралі по професіям та видам робіт охорони
праці.________________________________________________________________________ __
інструктажу з питань охорони праці,

На пілприг.мстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, що
експлуатується._________________________________________________________________________________
експлуатаційної документації.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спепвзуттям і засобами індівідуального захисту,
ві ялові яно по Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
^***няиві дуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості та Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, яке діє на підприємстві. Впроваджені картки обліку спецодягу, спепвзуття та
інших засобів захисту на кожного працівник._____________________________________________________
засобів індивідуального захисту

Нормативно-правове забезпечення:
Перелік нормативних документів, які застосовуються ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР»:
• Конституція України
• Кодекс законів про працю України
• Закон України «Про охорону праці»
• Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
• НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, затверджено Наказом Державного комітету Укршни з нагляду за охороною праці від
Я . 21.06.2005р. №15
• Постанова КМУ від 28.10.2011р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки»
• НПАОП
0.00-2.01-05
Перелік
робіт
підвищеної
небезпеки,
затверджений
Наказом
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15
• Перелік р о б іт , де є потреба у професійному до б о р і,затверджений Наказом МОЗ України та
Держгірнаглядохоронпраці від 23.09.94 № 263/121 м. Київ
• Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений Постановою КМУ від
01.08.1992 р. № 442.
• НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства,
затверджено Наказом Державного комітету України з іфомислової безпеки, охорони праці та
гірнрічого нагляду від 21.03.2007 № 55
• Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві, затверджений Постановою КМУ від від 30.11.2011 р. № 1232
• Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві. Наказ
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України, від
26.03.2001р. № 127/151
• Про затвердження Положення про навчання неповнолітнім професіям, пов’язаним з важкими
роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. Наказ Державний комітет
України по нагляду за охороною праці від 30.12.1994р. №130

Про Порядок опрацювання і затвердження влаеником нормативнріх актів про охорону праці, що діють
на підприємстві , Наказ Державний комітет України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993р.
№132
Про затвердження Положення про розробку інстр)лсцій з охорони праці. Наказ Міністерство праці та
соціальної політики України, Комітет по нагляду за охороною праці, від 29.01.1998р. №9
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Наказ Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, від 24.03.2008р, №53
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості. Наказ
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
16.04.2009 № 62
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Наказ
Міністерства охорони здоров’я України, від 21.05.2007р
Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 0.00-1.62-12.
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15
Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15.
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13
НПАОП 45.2-7.02-12 «Системи стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у
будівництві» ДБН АЗ.2-2-2009
«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07
«Газопостачання» ДБН В.2.5-20-2001
«Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води» НПАОП 0.00-1.11-98
«Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових
мереж і тепловикористовувальних установок» НПАОП 0.00-1.69-13
«Правила користування тепловою енергією»
«Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж»
«Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів»
НПАОП 0.00-1.60-66
«Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів» НПАОП 0.00-1.06-77
Правил охорони праці під час зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13
ҐІУ
Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду
Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила ГКД 34.20.507-2003
Про затвердження Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації
об'єктів електроенергетики , Наказ Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (зі змінами та доповненнями від
13.02.2012 за № 350/20663).
Правила кориетування електричною енергією
Правила улаштування електроустановок
.
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" (ПБЕ) НПАОП 40.11.32-01.
Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1 -1.01 -97
Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01
• Порядок інспектування. Загальний порядок проведення робіт, затверджений 21.08.2017 р.
• Методика порядку проведення експертного обстеження (технічного діагностування)
електроустановок та електрообладнання, затверджена 21.08.2017 р.
• Методика порядку проведення експертизи документації та обстеження підприємства для оцінки
стану охорони праці та безпеки промислового виробництва в процесі проведення робіт підвищеної

небезпеки, затверджений 21.08.2017 р.
Методика порядку проведення експертизи документації та обстеження підприємства для оцінки
стану охорони праці та безпеки промислового виробництва в процесі експлуатації машин,
механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, затверджена 21.08.2017 р.

•

Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення: Підприємство арендує
адміністративне приміщення 126,83 кв.м., м асу своїй властності прилади, що проходять переодичне
№
з/п

Назва (тип, марка,модель)

Виробник

1

2

3

1

Омметр
М372

Завод «ЗИП»

2

Вимірювач опору
заземлення
Ф4103-М1

3

Мегаомметр
ЗС0210/3-Г

4

Вимірювач параметрів
електричної мережі
М2С-200

Завод
«Мегометр», м.
Умань
Завод
«Мегометр», м
Умань

Назва показника /параметра, що
вимірюються

Заводський
номер

4
Вимірювання опору
заземлюючого проводки,
встановлення факту її обриву, а
також виявлення при
короткочасному впливі змінної
напруги на обладнанні.

5

9203400

25291
Вимірювання опору заземлення

Вимірювання опору ізоляції

20337

80МЕТ 8.А.,
Польща

Вимірювання напруги змінного
струму, активного опору петлі
«фаза-нуль», вимірюваним
напруги змінного струму

165799

СЕМ 8У8ТЕМ8

Вимірювання сили струму

11014783

Завод
«Мегометр», м
Умань

Вимірювання опору заземлення

29630

7

Твердомір електронний
динамічний ТД-42

ТОВ НВФ
«Ультракон» м.
Київ

Вимірювання твердості
промислових виробів
динамічним методом за щкалами
Брінелля, Роквелла, Віккерса.

147

8

Дефектоскоп
магнітопорош
ковий
МАГЕКС -ЇМ

ДП «Колоран»,
м. Київ

Виявлення поверхневих дефектів
металу

224

9

Мікрометр
МК-25

ПНВП
«Микротех»,
Україна

Вимірювання зовнішніх розмірів

1007093

Іноземне
виробництво

Вимірювання зовнішніх і
внутрішніх розмірів

076350

КНР

Для розмітки та перевірки
прямих кутів

01

НВФ НВЦ
«УЛЬТРАКОН»,
Україна

Перевірка якості
дефектоскопічних матеріалів

05-11

ТОВ «Наукововиробнича

Перевірка працездатності
дефектоскопа, камери

10-11

5

6

10

11

12

13

Кліщі
електровимірювальні
ВТ-355
Вимірювач опору
заземлення
М 416/1

Штангенциркуль
ШЦ-1

Кутник теслярський
Стандартний зразок для
капілярного неруйнівного
контролю РСО-КД
(3 тіщини)
Стандартний зразок для
магнітопорошкового

14
15

16

17

18

19
20

Універсальний шаблон
зварювальника УШС-3

Лінійні вимірювання на площині
3 10-кратним збільшенням

9131635

«Еталон» РФ

Для визначення величини зазору

02

ТОВ «НПФ
ЗАВОД
ИЗМЕРОН», РФ

Контроль елементів обробки під
зварний шов та елементів
зварювального шва

03

«ЛИЗ», РФ

Для визначення радіусу

1

«ЛИЗ», РФ

Для визначення радіусу

2

«ЛИЗ», РФ

Для визначення радіусу

3

ТОВ «НВФ»
«УЛЬТРАКОН»

Вимірювання товщини виробів

821

Комплект шаблонів
радіусних
( 18 штук)
Комплект шаблонів
радіусних
(12 штук)
Комплект шаблонів
радіусних
(24 штук)
Товщиномір
ультразвуковий УТ-51

21

Рулетка вимірювальна
металева
Р5УЗК

22

Лінійка вимірювальна
металева
150 мм

розмагнічування, якості
магнітної суспензії

фірма
«УЛЬТРАКОН»
Україна
Маркування
відсутнє

неруйнівного контролю
РСО-МД
( 6 тріщин)
Лупа вимірювальна
ЛИЗ-Юх
Комплект щупів
(12 штук)

кдвп

«Контракт»,
Україна

КНР

Визначення геометричних
характеристик зразків та
конструктивних елементів
деталей
Визначення геометричних
характеристик зразків та
конструктивних елементів
деталей

05

02

О.В. Бойко
(ініціали та прізвище)
^0»25 липня 2018 р
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