
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ВИРОБНИЧО -  КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМК»___________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________ 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Суворова, буд. 17_________

місцезнаходження,
_________________ код СДРПОУ 30710639____________

код згідно з ЄДРПОУ,
__________ Директор Луцснко Ольга Борисівна______

прізвище, ім'я та по батькові керівника; 
тел, +38(056)-375-74-30, ВЦНСАЬТЕК@ЦМК.ОКС.ЦА

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;

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Титова, буд. 36
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_____________________
згідно з додатком 1 до «Порядку і правил 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 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» (постанова 
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р.) ТОВ «СТЮАРТ» страхуванню не підлягає, тому що воно
не є об’єктом підвищеної небезпеки_________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________________

________Звіт з аудиту№ 32349901-02.4(А)-10-0006.21 від 05.02.2021 р„ виданий__________
_____________ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ «ДІЕКС»__________

(дата проведення аудиту)

Я, Луценко Ольга Борисівна_______________________________________________
(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,
Ескалатори

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,



- ескалатори типу РЕ5352-800, зав. №№ 20102017/КХ6002552-1. 20Д)2018/КЬ6002552-2.
2020 р. виготовлення, Греція_______________________________________________

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

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

кількість робочих місць: 79, на яких існує ризик виникнення травм: 2_____________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство має право володіння та користування нерухомим майном, розташованим за 
адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Титова, буд. 36 (свідоцтво про право
власності на нерухоме майно серії САС № 212727 від 02.11.2009 р.).______________________

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

Інші відомості
Директор ТОВ ВКП «УМК» Луценко О.Б., пройшла навчання вимог Загального курсу 

з охорони праці у ДП ДНКК «МОНОЛІТ» і перевірку знань комісією, що створена на підставі 
наказу № 186 від 06.09.2019 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
( в и т я г  з п р о т о к о л у  № 1 5 2 4  в і д  2 7 , 1 1 . 2 0 1 9  р . ) ______________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 7 
від 21.04.2019 р.). Голова комісії -  головний інженер Лук’янов О.М., пройшов навчання 
вимог Загального к у рс у  з  о х о ро н и  прані у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» і 
перевірку знань комісією, що створена на підставі наказу № 2001 від 20,12.2019 р. Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 3526 від 20.12,2019 р.). 
Члени комісії: головний енергетик Карпенко М.І., пройшов навчання вимог Загального курсу з 
охорони праці у ДП ДНКК «МОНОЛІТ» і перевірку знань комісією, що створена на підставі 
наказу: № 68 від 21.03.2018 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу № 98 від 06.02.2019 р.): начальник відділу з охорони праці Шеломов А.С. 
пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ДП «Запорізький навчально- 
курсовий комбінат» і перевірку знань комісією, що створена на підставі наказу: № 61 від 
20.10.2019 р. Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу №
1915 від 18.07.2019 р.)_____________________________________________________________

Наказом № 27 від 17.11.2020 р, призначено відповідальних за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства головного енергетика Карпенка М.І. (V група з 
електробезпеки, до та вище 1000 В), у разі його відсу тн о сті -  інженера енергетика 
Пономарьова В.Ю.ГУ група з електробезпеки, до та вище 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 ДП ДНКК «МОНОЛІТ» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 901 від 13.11,2020 р.)._________

Наказом № 29 від 18.12.2020 р. призначено відповідального за нагляд та утримання 
ескалаторів у справному стані -  головного інженера Лук’янова О.М., який пройшов навчання 
вимог НПАОП 0.00-1,06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів» у ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 27 від 10.01.2020 р,),________________

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

Наказом по підприємству № 4 від 15.02.2019 р. реорганізована служба з охорони 
праці. Відповідальним за охорону праці призначено начальника відділу з охорони праці 
Шеломова А.С.. який пройшов навчання вимог: Загального курсу з охорони праці у ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» і перевірку знань комісією, що створена на 
підставі наказу: № 61 від 20.10.2019 р. Головного управління Держпраці у Запорізькій області
(витяг з протоколу № 1915 від 18.07.2019 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 ескалаторів, чергові біля ескалаторів Майтала С.О., Куліченко І.В. 
пройшли навчання і перевірку знань з вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НАПБА 01.001-14 «Правила пожежної безпеки України», у 
ДП ДНКК «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу № 902 від 13.11.2020 р.1, НПАОП 0,00-1.06-77 
«Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів», виробничих інструкцій та інструкцій 
з охорони праці у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» (витяг з протоколу № 320 
від 12.02.2020 рЛ, та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в 
журналах.________________________________________________________________________

Наказом № 18 від 25.09.2020 р. розроблена та введена в дію: програма вступного 
інструктажу, затверджений перелік інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної 
небезпеки та на професії, в тому числі: по наданню першої допомоги при нещасних випадках.
про заходи пожежної безпеки._______________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що
використовується при експлуатації ескалаторів типу_____ ГЕ8352-800, зав. №№
20102017/КЬ6002552-1. 20102018/КЬ6002552-2,2020 р. виготовлення. Греція_____________
- паспорти та керівництва з експлуатації на ескалатори типу ГЕ8352-800, зав. №№
20102017/КЕ6002552-1. 20102018/КЬ6002552-2,2020 р. виготовлення. Греція:_____________
- декларація про відповідність ескалаторів типу РЕ8352-800 вимогам Технічного регламенту
безпеки машин, складена під цілковиту відповідальність виробника «КЬЕЕМАГЩ УТЬЬА8 
8.А.»:____________________________________________________________________________
- технічний звіт № 32349901-09-03.2-005.21 від 16.01.2021 р. з результатів випробування
пристроїв захисного заземлення і перевірки стану ізоляції електрообладнання електричних 
мереж ескалатора типу РЕ8352-800. зав. № 20Ю2017/КЬ6002552-1. 2020 р. виготовлення, 
Греція, виданого вимірювальною лабораторією ТОВ СП «Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС» (атестат акредитації № 2Н1316 дійсний до 03.04.2021 р.Г________________________
- технічний звіт № 32349901-09-03.2-006.21 від 16.01.2021 р. з результатів випробування
пристроїв захисного заземлення і перевірки стану ізоляції електрообладнання електричних 
мереж ескалатора типу ГЕ8352-800, зав. № 20102018/КЕ6002552-2. 2020 р. виготовлення. 
Греція, виданого вимірювальною лабораторією ТОВ СП «Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС» (атестат акредитації № 2Н1316 дійсний до 03.04.2021 р.).________________________

Первинний технічний огляд ескалаторів типу_____ ГЕ83 52-800. зав. №№
20.Ю2017/КЕ6002552-1. 20Ю2018/КЕ6002552-2 , 2020 р. виготовлення. Греція, проведений
16.01.2021 р. ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» (дозвіл № 467.14,30 термін дії
продовжено до 29.04.2024 р.С______________________________________________________

Технічне обслуговування ескалаторів типу ГЕ8352-800, зав. №№ 20102017/КЬ6002552- 
1, 20102018/КЬ6002552-2 . 2020 р. виготовлення, Греція, згідно з договором № 154 від 
23.11.2020 р. проводить ТОВ «Прем’єр Ліфт» (дозвіл № 1947.16.32 термін дії продовжено до
14.06.2022 р Т_____________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Наказом № 3 від 10.02.2020 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 ТОВ ВКП «УМК» 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, захисними окулярами.
лицьовими щитками, рукавицями).__________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 7 від 15.02.2018 р. затверджений перелік нормативно-правових документів з 
охорони праці, що діють у ТОВ ВКП «УМК». що розповсюджуються на роботи підвищеної 
небезпеки, які декларуються, 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: Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, 
затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної 
небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.: 
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 власником нормативних актів про 
охорону 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 з д о р о в ’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації 
ескалаторів»; 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 експлуатації ліфтів, які декларуються.______________

У ТОВ ВКП «УМК» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними 
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних 
комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників 
з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони
праці.____________________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці Ж'&я р  *£? 2§< Р / р. № (РеР/с/. 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.
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