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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з nnjaHb ox^ p j^  нраці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС^ТЮ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЕМСТВО «ЛІФТ»

для юридичної особи; найменування юридичної особ
53201 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ..М.НІКОГІОЛЬ ВУЛ.ЗОЇ КОСМОДЕМ ЯНСЬКОЇ БУД.10.
місцезнаходження
ЄДРНОУ 21941333,Директор- Ковальов ІОрий Павлович, номер телефону(0566) 68-77-44

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону .телефаксу

адреса електронної пошти: liftl2(a),ukr.net

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 -  в місцях згідно укладених договорів
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 моииіивої шкоди Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення 
цівільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 віл 16.08.2002 
року страхування не проводиться ,так як ТОВ «СРМП «ЛІФТ» пе є об'єктом підвищеної небезпеки.

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

Я, Ковальов Юрий Павлович ,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:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (н.6 додатку 6 до Порядку);
- Роботи верхолазні та скелелазні (пЛ4 додатку 6 до Порядку);
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти (пЛб додатку 6 до Порядку);
- Зварювальні роботи (и.19 додатку 6 до Порядку).

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, чип або марка (за наявності), номер партії, лата виготовлення, 
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

кількість робочих місць-19,у тому числі тих, па яких ІСНУЄ підвищений ризик випикпенпя травм-9
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Роботи виконуються на об'єктах замовника
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єкв (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інщі відомості

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор підприємства 
Ковальов Ю.П.

Документація системи управління охороною праці:

На підприємстві ТОВ «СРМП «ЛІФТ» у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про 
охорону праці» створена служба з охорони праці. Наказом №10Т від 14.06.2016 р. 
Функції служби охорони праці на підприємстві наказом №6 ОТ від 06.02.2017 покладаються на 

інженера з охорони праці Ковальову М.Ю. 
Наказом №5 ОТ від 14.06.2016 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції.
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аказом №3 ОТ від 14.06.2016 p. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які 
виконуються на підприємстві.
На підприємстві ТОВ «СРМП «ЛІФТ», наказом №6 ОТ від 14.06.2016 р. затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, розроблені тестові білети по професіях з 
перевірки знань з питань охорони праці.
Наказом №05 від 05.01.2019 року, затверджено план - графік, згідно якого проводиться навчання та 
перевірка знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у 
відповідності до вимог чинного законодавства. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не 
допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15- 
98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Ведеться внутрішня документація по 
дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
- Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента,драбин,монтажних поясів та інші. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціонування системи
охорони праці на підприємстві, наказом №2 ОТ від 14.06.2016 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про комісію з питань охорони праці
- Положення про навчання ,інструктажу та перевірки знань робітників з питань охорони праці.

- Положення про систему управління охороною праці СУОП
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №2 ОТ від 02.01.2018 р .).
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №2 ОТ від 02.01.2018р.).
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №1 ОТ від 02.01.2018 p.).
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ«СРМП «ЛІФТ» спецодягом, спецвзуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту (наказ №2 ОТ від 14.06.2016 p.).
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно 

Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних 
актів;
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №2 ОТ від 15.06.2016 р)
- Наказ №8 ОТ від 15.06.2016 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та 

періодично.
- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за Формою 

додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані 
спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання .
- На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №4 ОТ від 02.01.2019 p.. на 
підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СРМП «ЛІФТ» створена комісія з 
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії - директор Ковальов Ю.П. витяг з протоколу №32/7-19 від 28.03.19.посвідчення 32/7-19- 
10 пройшов навчання в Держпраці «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуванням «Про об’єкти підвишеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці.
Члени комісії - головний інженер КамликоваВ. М., витяг з протоколу №32/40-16 посвідчення №318 
пройшла навчання в Держпраці «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуванням «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці.

- енергетик Мавров Е.І. витяг з протоколу №32/7-19 від 28.03.19.посвідчення 32/7-19-11 
пройшов навчання в Держпраці «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуванням «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці.
- інженер з ОП Ковальова М.Ю. пройшла навчання в КП «Навчально-курсовой 

комбінат» ДОР та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській



уласті згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхуванням «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів з охорони праці витяг з протоколу 22-1 посвідчення №167329 
Накази про призначення відповідальних осіб:
Наказом №6 ОТ від 15.06.2016 р. про затвердження та введення в дію інструкцій по охороні праці по видам 
робіт та професіям .
Наказом №7 ОТ від 19.05.2017 р. про затвердження складу ЕТЛ
Наказом №10 ОТ від 15.06.2016 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено 
енергетика Маврова Е.І.
Наказом №11 ОТ від 15.06.2016 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з підвищеною 
небезпекою призначено енергетика Маврова Е.І.
Наказом №12 ОТ від 15.06.2016 р. відповідальною особою за збереження в технічно- справному стані 
електроінструменту призначено енергетика Маврова Е.І.
Наказом №13 ОТ від 15.06.2016 р. відповідальною особою за безпечне виконання робот на висоті,своєчасний 
огляд ,випробування та зберігання поясів та пристосувань для верхолазних робіт,ведення «Журналу обліку та 
випробування поясів та пристосувань» призначено енергетика Маврова Е.І.Для випробувань поясів та 
пристосувань для верхолазних робіт на підприємстві створена комісія.
Наказом №14 ОТ від 15.06.2016 р. відповідальною особою за безпечне виконання вантажно- 
розвантажувальнім робот призначено енергетика Маврова Е.І.
Наказом №15 ОТ від 15.06.2016 р. про призначення відповідальних осіб за технічний стан обладнання 
призначено енергетика Маврова Е.І.
Наказом №16 ОТ від 15.06.2016 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію газополум'яного 

обладнання (огляд та випробування гумовотканевих рукавів, виконання перевірок на газонепроникненість та 
горіння пальників та різаків, за безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум'яних 
робіт) призначено енергетика Маврова Е.І.
Наказом №17 ОТ від 15.06.2016 р. про стажування та допуск до роботи призначено енергетика Маврова Е.І. 
Наказом №18 ОТ від 15.06.2016 р. відповідальною особою за наглядом за справним станом, зберіганням та 
збереженням посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балонів із стисненими та зрідженими 
газами) призначено енергетика Маврова Е.І.
Наказом №20 ОТ від 15.06.2016 р. про створення служби зварювання Маврова Е.І.
Наказом №22 ОТ від 15.06.2016 р. про призначення керівника та контролю якості зварювальних робіт. 
Наказом №23 ОТ від 15.06.2016 р. відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних робіт з 
правом видачі наряд-допусків призначено енергетика Маврова Е.І. Право затвердження наряд-допусків 
директор залишив за собою.
Наказом №24 ОТ від 15.06.2016 р. про затвердження положення про вхідний контроль матеріалів.
Наказ №28 ОТ від 15.06.2016 р про допуск к самостійному проведенню робот на висоті.
Наказ №32 ОТ від 15.06.2016 р про затвердження та введення в дію інструкції з пожарної безпеки.

Директор Ковальов Ю.П. , енергетик Мавров Е .І ,головний інженер Камликова В.М. пройшли 
навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпрапі v Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-1.8 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу №32/4-19 від 
21.03.2019 р.

Директор Ковальов Ю.П. витяг з протоколу №32/2-19 від 21.03.19.посвідчення 32/2-19-8, 
Головний інженер Камликова В.М витяг з протоколу №32/55-16 від 23.12.2016 р посвідчення 
№427,енергетик Мавров Е.І витяг з протоколу №32/2-19 від 21.03.19.посвідчення 32/3-17-10, 
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання».

Директор Ковальов Ю.П. витяг з протоколу №32/2-19 від 21.03.19.посвідчення 32/2-19-8, 
енергетик Мавров Е.І витяг з протоколу №32/2-19 від 21.03.19.посвідчення 32/3-17-10, пройшли 
навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, 5 група з 
електробезпеки до і вище 1000 В.

Головний інженер Камликова В.М., пройшла навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, 4 група з електробезпеки до 1000 В.Витяг з протоколу №32/50-16 від- 
22.12.2016р. Посвідчення №411.

Директор Ковальов Ю.П. витяг з протоколу №32/9-19 від 11.04.2019 р. посвідчення № 32/9-19- 
16,головний інженер Камликова В.М., витяг з протоколу №32/53-16 від 22.12.2016 р. посвідчення №
417,енергетик Мавров Е.І витяг з протоколу №32/9-19 від 11.04.2019 р. посвідчення № 32/9-19-17,



(!

■пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпрапі v Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті. 

Зварник Бондар Олег Васильович на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності 
з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 
пройшов атестацію в ТОВ «НТЦ Спецсервіс» м. Запоріжжя згідно НПАОП 0.00-1.81-18; НПАОП 
0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.02-99; НПАОП 0.00-1.36-03; ДСТУ-НБВ.2.5-66:2012; ДСТУ-НБВ.2.5- 
68:2012; ДСТУ-БВ.2.6-199:2014 ДСТУ БВ.2.6-200:2014. Допущений до ручної дугової -111(РДЕ) та 
газової-311(ГС) зварки металоконструкцій вантажопідйомних кранів,ліфтів, підйомників, сталевих 
конструкцій,теплових мереж,систем водо забезпечення та каналізації Протокол №10.5.5 від 
15.10.2018 р. Посвідчення №АР4-522-16 . Зварник Бондар О.В.,електромеханік Сташків О.В 
пройшли навчання за професією верхолаз у ТОВ «УК Спектр» посвідчення 01098,01097 від 
20.06.2016. Робітники ТОВ «СРМП «ЛІФТ» проходять щорічне навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та 
техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. 
Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення; 
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення.
4.1. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
4.2. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 

2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 201 8 р. №48).
4.3.Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
4.4. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
4.5. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
4.6. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
4.7. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
4.8. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює під тиском .
4.9. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 4.15. НПАОП 
0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на 
підприємстві.
4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників. Підприємство має комплект СНиП. ДБН відіювідно до замовлених видів робіт. Матеріально - 
технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці.
Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на 
устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім 
дільницям.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;наявністю 

служби охорони праці, Інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захиср<гіТОрШ і^ивно^авової та м атер і^вй « ?Т еН я^о ї бази навчально-методичного забезпечення)

__________ Ю.П.Ковальов
(підпис) ^  у (ініціали та прізвище)

^ ^ _____2 0 / ^ .  } 
Декларація зареєстрована у журц^е^й^бліку су̂ 'е̂ кті̂ і* господ^ювання у територіальному органі 
Держпраці

. І . Фізична особа - підприємець свОгііічЦдгіисом й ^д а^го д у  на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання
і  ІрИМІТКИ: вимог Порядку видачі дозволів на виійіїапнїі»С(6іт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів.

1 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.".


