ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «УЮ Т - 2011»
(для ю ридичної особи: найм енування ю ридичної особи,

50081 Д ніпропетровська область, м. Кривий Ріг , м-н 5 -й Зарічний 8А,____________________
місцезнаходж ення

код згідно з ЄДРПОУ - 37861681.____________________________________________________
код згідно з ЄДРП ОУ ,

Директор Сільвестров Вячеслав Ю рійович 097-422-46-76, yiut201 l@ gmail.com
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

------------------------------------ :-----------

телефаксу, адреса електронної пошти;

- —------------------------------------------------ --------—--------------------7-------

для ф ізи чної особи - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний ном ер облікової картки платника
податків, номер телеф ону, телеф аксу, адреса електрон н ої пошти;

Роботи виконую ться на території Дніпропетровської області________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
м аш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків можливої шкоди
згідно ст. 7 Закону України
«Про страхування». Постанови КМУ № 1788 від 16.11.2002р, додатку 1 Переліку груп______
об'єктів підвищ еної небезпеки - Не п отрібн о_____________________________________________
(найм енування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

10.09.2019

ДП «Криворізький Експертно - технічний центр Держпраці»_______________________________
Я,

Сільвестров Вячеслав Ю рійович____________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або фізичної 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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або

-

2

-

ліфти:_________________________________________;____________________________________________
маш ин, м еханізм ів,устатковання підвищ еної небезпеки,

- ліфт пасажирський ЛП- 0463К, заводський № 265194, рік виготовлення 2019р.__________
тип або м арка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

країна виробник - Україна, за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг._____ _ _
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

вулиця Електрозаводська будинок 9. під'їзд

2 :_____________________________________________

- ліфт пасажирський ЛП- 0463К, заводський № 265204, рік виготовлення
країна виробник - Україна, за адресою

2020р,

: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,

вулиця Електрозаводська будинок 10. під'їзд 1;_____________________________________________
- ліфт пасажирський ЛП- 0463К. заводський №2155. рік виготовлення 2019р.______________
країна виробник - Україна, за адресою : Дніпропетровська область.
м. Кривий Ріг,
вулиця Електрозаводська будинок 11, під'їзд 1;____________________________________________
- ліфт

пасажирський

ЛП-

0463К,

заводський

№ 265201,

рік

виготовлення

2020р.

країна виробник - Україна, за адресою : Дніпропетровська область.______ м. Кривий Ріг.
мікрорайон 4-й Зарічний
будинок 20. під'їзд 4;____________________________
- ліфт

пасажирський

ЛП-

0463К.

заводський

№ 265200.

рік

виготовлення

2020р.

країна виробник - Україна, за адресою : Дніпропетровська область.__________м. Кривий Ріг,
мікрорайон 4-й Зарічний
-

ліфт

будинок 23, під'їзд 2;__________________________________________

пасажирський

ЛП-

0463К,

заводський

№ 2169,

рік

виготовлення

2020р.

країна виробник - Україна, за адресою : Дніпропетровська область._________м. Кривий Ріг.
вулиця Адмірала Головка
будинок 10. під'їзд 2;___________________________________________
- ліфт

пасажирський

ЛП-

0463К.

заводський

№ 2239,

рік

виготовлення

2020р.

країна виробник - Україна, за адресою: Дніпропетровська область.__________м. Кривий Ріг.
вулиця Адмірала Головка
будинок 11. під'їзд 2;__________________________________________
-

ліфт

пасажирський

ЛП-

0463К.

заводський

№ 2210.

рік

виготовлення

2020р.

країна виробник - Україна, за адресою : Дніпропетровська область.____________м. Кривий Ріг.
вулиця Адмірала Головка
- ліфт

пасажирський

будинок 12. під'їзд 2;___________________________________________
ЛП-

0463К.

заводський

№ 265179.

рік

виготовлення

2020р.

країна виробник - Україна, за адресою : Дніпропетровська область._________м. Кривий Ріг.
вулиця Адмірала Головка будинок 15. під'їзд 2;___________________________________________
- ліфт

пасажирський

ЛП-

0463К.

заводський

№ 2171,

рік

виготовлення

2020р.

країна виробник - Україна, за адресою : Дніпропетровська область.
м. Кривий Ріг,
вулиця Черкасова будинок 25 під'їзд 2;_____________________________________________________
- ліфт пасажирський ЛП-

0463К рік, заводський № 2237. рік виготовлення

2020.

країна виробник Україна, за адресою : Дніпропетровська область.________ м. Кривий Ріг.
вулиця Черкасова будинок 26 п ід'їзд 2;_____________________________________________________

r
-

3

-

Кількість робочих місць - 4, в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення
травм - 1 _______________________ _______________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Згідно договору про надання послуг з управління будинком спорудою або групою будинків і
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
споруд від 06.02.2012р. кількість будівель - 100; Згідно договору про надання послуг з_______
управління будинком спорудою або групою будинків і споруд у Тернівському районі від
01.11.2013р. кількість будинків - 260; Згідно договору
про надання послуг з управління
будинком спорудою або групою будинків і споруд у Ж овтневому районі (Покровський_____
район) від 21.12.2012р. кількість будинків - 126.___________________________________________
Офісне приміщення орендоване (договір оренди № 36/29 від 23.05.2018р) за адресою :_____
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг . микрорайон 5-й Зарічний будинок 8А____________
Інші відомості Директор - Сільвестров Вячеслав Ю рійович, головний інженер- Катайлова
Тетяна Леонідівна, начальник дільниці - Чадай О ксана Сергіївна, інженер з охорни праці
Андріанова_______ М аргарита Геннадіївна пройшли навчання в ТОВ «Навчальний центр
«М онолит» . перевірка знань
комісією Головного управління Держпраці у_______________
Дніпропетровській області
___________________________________________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої (домедичної)_____________
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 10/68 від
17.10.2018 р. № 1/67 від 23.01.2019. № 3/108 від 29.03.2018);__________________________________
ПБЕЕС. ППБУ. (IV група з електробезпеки до 1000 В) (витяг з протоколу № 8/119 від______
28.08.2019 р.. № 1/79 від 23.01.2019р);_______________________________________________________
ПТЕЕС, (витяг з протоколу №9/111 від 20.09.2019 р);______________________________________
НПАОПО.ОО-1.02-08 Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів» витяг з протоколу №
3/20 від 04.03.2020р.______________________________________________________________________
Наказом по підприємству № 24 від 02.01.2020р. призначені відповідальні за_________
організацію безпечної експлуатації ліфтів по підприємству - головний інженер Катайлова Т.Л.
по дільниці підприємства - начальник дільниць Чадай О.С._________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідают за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;
Наказом № 17 по підприємству від 03 січня 2017 року створено службу з охорони праці.
Функції

служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Андріанову______

Маргариту Геннадіївну
(наказ від 03.01.2017 № 17)._________ ___________
•_______
На підприємстві наказом від 02.01.2019р. №23 - створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці: Голова комісії - головний інженер Катайлова Т.Л..ДО службових обов’язків
якої входить організація з охорони п р а ц і. члени комісії: Чадай О.С.. Андріанова М.Г._______
наявністю служби охорони праці, та
Також на підприємстві розроблені:__________________________________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 285 від 20.09.2017р.)______
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони
праці (наказ про затвердження № 285 від 20.09.2017 р.):

-
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-

Положення про систему управління охороною праці (наказ затвердження № 285 від__________
20.09.201 7 р )__________________________________ 1_________________________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження
№ 231 від 22.11.2019р.);
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження №
231 від 22.11.2019р.);___________________________________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 61 від 29.01.2020.
Згідно з вимогами наказу М інпраці від 29.12.2004 року № 336 на підприємстві розроблені та
затверджені посадові інструкції керівників та фахівців.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:____________________________
Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Ж урнал реєстрації_________
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал протоколів засідання комісії
з перевірки знань з
питань охорони праці. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
видачі інструкцій з охорони праці, видачі нарядів розпоряджень; реєстрація нещасних______
випадків на виробництві. ■
______________________________________________________________ .
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"._______________________________________________________ '
інструкцій про проведення навчання та

інструктаж у з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інструкції) на______________
обладнання (устаткування) підвищ еної небезпеки: ліфти пасажирські в кількості одиниць 11. яким в період з

03.03.2020р. по 20.04.2020р. проведена кінцева перевірка згідно_________

технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. В період з 08.04.2020р. по
21.04.2020р. фахівцями ПрАТ «М иколаївського ЕТЦ» проведено первинний технічний огляд
ліфтів . за результатами якого ліфти знаходиться у справному стані та витримали____________
випробування. Термін наступного огляду Ч.Т.О. квітень 2022р. _____________________________
Повне технічне обслуговування, ремонт зазначених ліфтів та диспетчерських систем_________
виконується згідно договорів № 255 від 28.01.2014 та № 2 від 23.12.2013 з відповідними_____
додатковими угодами, які укладені між ТОВ «У Ю Т-2011» та філією Дніпроліфт Приватного
акціонерного товариства Виробниче о б ’єднання СТА ЛЬКАНАТ-СІЛУР (дозвіл на виконання
робіт з технічного

обслуговування та ремонту ліфтів № 905.13.51. термін дії дозволу______

продовжено до 17.12.2023)._________________________________________________________________
експлуатаційної докум ентації,

Працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами______
індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у повному обсязі з урахуванням________
специфіки умов п р ац і.__________________________________________________ ___________ __
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00- 4.21-04_____
«Типове положення про службу охорони праці»; НІ1АОП 0.00-4.12-05 «Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» зі змінами ;_____
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію_____
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки» (постанова КМУ від
03.03.2020 р. № 207); НПАОП

0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищ еною небезпекою»;_____

-
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-

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.006.03-93 «Порядок опрацю вання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону
праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно_________
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок__________
споживачів»; «Правил пож ежної безпеки України» І ІАПБ А .01.001-2015, та інш. Нормативно
- правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці
На підприємстві 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. П ідприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, що______
регулярно оновлю ю ться за допомогою Інтернету та друкованих видань, нормативно-правової
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення.____________________ ^
норм ативно-правової та м атеріально-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному
органі Держ праці

Примітки:

/<

/

2(И ^>. №

/< &

_______ .

1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичним и особами, які через
свої релігійні переконання відм овляю ться від його прийняття та повідом или про це відповідном у органу
держ авної податкової служ би і маю ть відмітку в паспорті.

