
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Приватне Акціонерне Товариство «Укренергомонтаж»  _______
Ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності (ЄДРПОУ) — 16403289_______________
КВЕД: -  41.20        __________
Юридична адреса: 02166. м. Київ, проспект Лісовий, 39   ____________
Поштова адреса: 03049. м. Київ, вул. Богданівська, буд. 10   ------------------
Місце (адреса) виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки -
м. Чорнобиль, в у л . Радянська, 82, виробнича база   _____________
тел./факс: 1044) 287-87-02       т—

06 квітня 2001р. підприємство взято на облік як платника страхових внесків. Страхове свідо
цтво № 2601000162 Управління виконавчої дирекції Фонду у місці Києві Фонду соціального стра
хування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Я, генеральний директор, Бородавко Михайло Вікторович, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (траверсів), (п. 2 Додатку 6
до Порядку) . . „ л

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик травм -  4.
Інші відомості: и .
Генеральний директор - Бородавко М. В., заступник генерального директора - головний ін

женер - Рубан А. А., заступник генерального директора з охорони праці та радіаційної безпеки, 
відповідальний за ОП та РБ (наказ № 7/1 від 24.03.2014р.) -  Карачій О. Ф., начальник дільниці, го
ловний механік -  Янченко М. І., виконроб - Цибуля В. М.

Наказом № 17 від 30.12.2014р. затверджені внутрішні нормативні документи з охорони пращ 
(Положення з охорони праці в кількості 5 од. Програми з охорони праці в кількості 4 од. Інструкції
з охорони праці в кількості 38 од.).

Наказом № 26 від 12.02.2015р. затверджені посадові інструкції в кількості 28 од.
Наказом № 39 від 27.04.2015р. затверджені положення про структурні підрозділи в кількості

11 од.
Проведено навчання з питань охорони праці:
Витяг з Протоколу № 058-34-12 від 15 листопада 2012р.засідання комісії ТУ Держгірпромна- 

гляду з перевірки знань з питань ОП: загальний курс з ОП, НПАОП 45.2-7.02-12, НАПБ А.01.001- 
2004, НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-5.06-94 -  7 чол.

Витяг з Протоколу № 47-441-15 від 27 березня 2015р. засідання комісії ТУ Держгірпромнаг- 
ляду з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів: ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98, 
ПЕЕЗ НПАОП 40.1-1.07-01, ПТЕЕС, ПУЕ, провила пожежної безпеки України -  4 чол.

Витяг з Протоколу № 47-197-15 від 17 лютого 2015р. засідання комісії ТУ Держгірпромнаг- 
ляду з перевірки знань з питань ОП: загальний курс з ОП, НПАОП 45.2-7.02-12 -  6 чол.; НПАОП 
0.00-1.15-07 -  1 чол.; НПАОП 0.00-1.71-13 - 4  чол.; НПАОП 0.00-5.06-94 -  4 чол.; НПАОП 0.00
1.59-87 -  2 чол.; НПАОП 0.00-1.01-07 -  1 чол.; НПАОП 0.00-1.71-13 -  4 чол.; НПАОП 0.00-5.07-94
-  1 чол.; НПАОП 0.00-5.20-94 -  1 чол.

Витяг з Протоколу № 47-443-15 від 30 березня 2015р. засідання комісії ТУ Держгірпромнаг- 
ляду з перевірки знань з питань ОП: загальний курс з ОП, НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00
1.15-07, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-5.06-94, НПАОП 0.00-1.01-07 -  1 чол.

Витяг з Протоколу № 47 від 25 березня 2015р. засідання кваліфікаційної комісії навчально- 
курсового комбінату «Київоблагробуд-кадри» з перевірки знань, уміння і навички слухачів з про
фесії стропальник -  5 чол.

Витяг з Протоколу № 22 від 16 лютого 2015р. засідання кваліфікаційної комісії навчальн з- 
курсового комбінату «Київоблагробуд-кадри» з перевірки знань, уміння і навички слухачів з про
фесії стропальник -  4 чол.

Протокол засідання атестаційної комісії ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР» від 05 червня 2015р. № 
КВ 7/91-15з атестації електрозварника Богдана Д. 3., який допущений до РДЗ вантажопідіймаль



них кранів, теплових мереж, зовнішніх споруд та мереж водопостачання та каналізації, сталевих 
конструкцій, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, внутрішніх санітарно- 
технічних систем, (НПАОП 0.00-1.16-96, НПАОП 0.00-1.01-07, ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012, ДСТУ-Н 
Б В.2.5-68:2012, ДБН В.2.5-64:2012, ДБН В.2.6-163:2010, СНиП 3.05.05-84).

Протокол засідання атестаційної комісії ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР» від 05 червня 2015р. № 
КВ 7/92-15з атестації електрозварника Саврая С. М., який допущений до РДЗ вантажопідіймаль
них кранів, теплових мереж, зовнішніх споруд та мереж водопостачання та каналізації, сталевих 
конструкцій, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, внутрішніх санітарно- 
технічних систем, (НПАОП 0.00-1.16-96, НПАОП 0.00-1.01-07, ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012, ДСТУ-Н 
Б В.2.5-68:2012, ДБН В.2.5-64:2012, ДБН В.2.6-163:2010, СНиП 3.05.05-84).

Протокол засідання атестаційної комісії ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР» від 05 червня 2015р. № 
КВ 7/93-15з атестації електрозварника Хайлака В. В., який допущений до РДЗ вантажопідіймаль
них кранів, теплових мереж, зовнішніх споруд та мереж водопостачання та каналізації, сталевих 
конструкцій, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, внутрішніх санітарно- 
технічних систем, (НПАОП 0.00-1.16-96, НПАОП 0.00-1.01-07, ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012, ДСТУ-Н 
Б В.2.5-68:2012, ДБН В.2.5-64:2012, ДБН В.2.6-163:2010, СНиП 3.05.05-84).

Протокол засідання атестаційної комісії ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР» від 05 червня 2015р. № 
КВ 7/94-15з атестації електрозварника Савіна М. Г., який допущений до РДЗ вантажопідіймальних 
кранів, теплових мереж, зовнішніх споруд та мереж водопостачання та каналізації, сталевих конс
трукцій, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, внутрішніх санітарно- 
технічних систем, (НПАОП 0.00-1.16-96, НПАОП 0.00-1.01-07, ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012, ДСТУ-Н 
Б В.2.5-68:2012, ДБН В.2.5-64:2012, ДБН В.2.6-163:2010, СНиП 3.05.05-84).

Протокол засідання атестаційної комісії ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР» від 05 червня 2015р. № 
КВ 7/95-15з атестації електрозварника Семеся А. А., який допущений до РДЗ вантажопідіймаль
них кранів, теплових мереж, зовнішніх споруд та мереж водопостачання та каналізації, сталевих 
конструкцій, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, внутрішніх санітарно- 
технічних систем, (НПАОП 0.00-1.16-96, НПАОП 0.00-1.01-07, ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012, ДСТУ-Н 
Б В.2.5-68:2012, ДБН В.2.5-64:2012, ДБН В.2.6-163:2010, СНиП 3.05.05-84).

Протокол засідання атестаційної комісії ПП «УКРПРОМЛІФТЗВАР» від 05 червня 2015р. № 
КВ 7/96-15з атестації електрозварника Урупа В. І., який допущений до РДЗ вантажопідіймальних 
кранів, теплових мереж, зовнішніх споруд та мереж водопостачання та каналізації, сталевих конс
трукцій, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, внутрішніх санітарно- 
технічних систем, (НПАОП 0.00-1.16-96, НПАОП 0.00-1.01-07, ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012, ДСТУ-Н 
Б В.2.5-68:2012, ДБН В.2.5-64:2012, ДБН В.2.6-163:2010, СНиП 3.05.05-84).

Наявність засобів індивідуального захисту працівників: каска захисна -  8 од., маска зва
рювальна -  4 од., рукавиці робочі -  10 од., краги -  4 од., жилети сигнальні -  8 од., спецодяг -  8 од., 
спецвзуття -  8 од., костюми брезентові для електрозварників -  4 од.

Підприємство забезпечене нормативно-технічною документацією в повному обсязі.

ПрАТ «Укренерго
Генеральний дире:

15 червня 2015р

Бородавко М. В.
(ініц іали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів гос 
Держгірпромнагляду


