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Е-шаіІ: уо2@зтг.§оу.иа Код ЄДРПОУ 02013165

На№ _________________ВІД_______________________

V Голові постійної комісії
з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, регуляторної 
політики
Шилову В.О.

Голові постійної комісії 
з питань охорони здоров’я 
соціального захисту 
населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім’ї, 
молоді і спорту 
Мельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради доводить до Вашого відома 
та просить Вашої допомоги у вирішення питання щодо виділення додаткових 
коштів на проведення капітального ремонту ліфтів в сумі 8946,402 
тис.грн.(КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)», напрямок використання коштів «Капітальний ремонт інших 
об’єктів»), які знаходяться на балансі в лікувального - профілактичних закладах 
м. Суми, в т.ч.:

1). КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населеню» -3946,402 грн.

а). КНП « Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради -
3000,0 тис. грн.

Існує потреба закладу в проведенні капітального ремонту (заміна) двох 
ліфтів, в т.ч:
Ліфт, реєстраційний номер №101, який був установлений в 1975 році та в 1998 
році робота ліфта призупинена після закінчення граничного строку експлуатації. 
Ліфт потрібен для обслуговування хворих лікувального корпусу №2, в якому 
розміщені гінекологічне відділення, нейрохірургічне відділення з палатами 
інтенсивної терапії та реабілітаційне відділення.

За результатами проведеного обстеження ДП «Сумський ЕТЦ» виявлено:



знос механізмів та тягових канатів;
- не підлягає ремонту лебідка;

наявні залишкова деформація, тріщини, інші пошкодження 
складових частин вузлів, деталей, що перевищують допустимі значення.

Вартість заміни ліфта складає 1500,0 тис. грн.;
- Ліфт реєстраційний номер №99. В 2000 році закінчився граничний строк 

експлуатації обладнання. Ліфт необхідний для обслуговування хворих 
лікувального корпусу №1, в якому розміщені хірургічне відділення, урологічне 
відділення, ортопедично-травматологічні відділення, пульмонологічне та 
терапевтичне відділення.

За результатами проведеного чергового технічного огляду ліфта виявлені 
наступні порушення:

знос черв’яної пари редуктора лебідки на межі граничних значень; 
присутній сторонній шум у роботі електродвигуна; 
присутні пошкодження стулок дверей кабіни;

- потребує заміни станція керування.
Вартість заміни ліфта складає 1500,0 тис. грн.
Відсутність ліфтів ускладнює повноцінне функціонування відділень, що 

створює труднощі для хворих та відвідувачів з обмеженими фізичними 
можливостями.

б). КНП «Клінічна лікарня №4» Сумської міської ради - 621,0 тис, грн.
Існує нагальна потреба в проведенні капітального ремонту 2 ліфтів в 

поліклінічному відділенні № 1 та №2 за адресою вул. Праці 3 та вул. Ковпака,7 
реєстраційний №389 та №1186 (відповідно до кошторисного розрахунку 
наданого ремонтною організацією).

З січня 2019 року в чотирьох поверховому поліклінічному відділенні №2, 
яке знаходиться за адресою м. Суми вул. Ковпака,7 та в поліклінічному 
відділені №1 по вул. Праці 3 працює лише по одному пасажирському ліфту. 
Робота ліфтів зупинена на підставі висновків експертизи з питань охорони праці 
та промислової безпеки, які були сформовані ДП «Сумський експертно- 
технічний центр держпраці», і в яких повідомлено, що ліфти пасажирські 
(заводський №1314та 101320 реєстраційний №389 та №1186) не відповідають 
вимогам чинних нормативних документів і не можуть бути допущені до 
подальшої експлуатації. Вказані дефекти потрібно усунути шляхом проведення 
ремонту устаткування або модернізації (реконструкції) ліфтів. Загальна сума 
коштів на проведення капітального ремонту двох ліфтів становить 621 тис. грн.

Зауважуємо, що ліфти, які станом на сьогодні, працюють в зазначених 
поліклінічних відділеннях ( по одному на кожне відділення) мають велике 
навантаження, особливо в літній період, коли мотор перегрівається від 
температури повітря. Адміністрація закладу вимушена відключати тимчасово 
ліфти.

В поліклінічному відділенні №2 за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 7, 
розташована амбулаторія КНП «ЦПМСД №1» СМР, в якій обслуговується 
дитяче населення. Батькам важко пересуватися з дітьми по сходах. Зазначені 
незручності викликають невдоволення у пацієнтів установи та постійні скарги 
щодо відключених ліфтів.



Тому, необхідність в дієвості двох ліфтів на одну поліклініку вкрай 
важливе.

в) . КНП «Клінічна лікарня №5» Сумської міської ради - 152,202 тис, грн.
На балансі лікарняного закладу знаходиться 14 ліфтів, з них 1 ліфт 
потребує капітального ремонту в 2020 році, а саме:

- ліфт вантажний (ПГ-287), вантажопідйомністю 1000 кг з 
реєстраційним номером 1430 та інвентарним номером 10420022, який 
виготовлено в 1986 р. та введено в експлуатацію в 1989 р., місце 
розташування - в хірургічному корпусі № 1 (біля буфету), завод 
виробник - Свердловський ліфтобудівний завод. Граничний срок 
експлуатації ліфта - 25 років. Останній капітальний ремонт був 
проведений в 2015 році на суму 156 325,16 грн.

Ліфт вантажний № 1430 використовується для підйому їжі з харчоблоку у 
буфети стаціонарних відділень. Капітальний ремонт необхідний для додержання 
санепідемвимог, так як працівники харчоблоку підіймають готову їжу цим 
ліфтом.

За результатами планового експертного обстеження ліфтів державним 
підприємством «Сумський-експертно-технічний центр держпраці» надано 
висновок експертизи з питань охорони праці та промислової безпеки від 
21 листопада 2019 р. № 59.09.04-1764.19.Н по ліфту вантажному № 1430.

Висновок експертизи - ліфт не відповідає вимогам чинних нормативних 
документів і не може бути допущенний до подальшої експлуатації, оскільки 
закінчився продовжуваний (граничний) строк безпечної експлуатації ліфта. 
Загальний стан ліфта - несправний.
Строк безпечної експлуатації ліфта не подовжено.

г) . КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради - 
173,2 тис.грн.

В стаціонарі закладу по вул. Троїцька,28 знаходиться лікарняний ліфт БЗ- 
ГВ ( 1965 року) (рег.№ 771, завод. № 2975), строк експлуатації якого становить 
25 років.

Відповідно до чинного законодавства, приватним ремонтно-будівельним 
підприємством «Рембуд», було проведено експертизу даного ліфта. За 
результатами експертного обстеження отримано висновок про заборону його 
експлуатації та усунення виявлених порушень.

Згідно локального кошторису сума капітального ремонту становить 
173,2 тис.грн.

2). КПКВК 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим» - 5000,0 тис.грн. (КНП "Клінічний 
пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради).

Згідно висновків експертизи, з питань охорони праці та промислової 
безпеки, виконаної Державним підприємством «Сумський експертний центр» 
необхідно виконати модернізацію або повну заміну ліфтів, які знаходяться на



балансі в КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської 
міської ради:

- ліфт пасажирський, реєстраційний № 1695 моделі ПП-400А зав. № 
15179, кількість зупинок 4, рік виготовлення 1990 потребує модернізації 
(реконструкції), або повної заміни ( знаходиться в жіночій консультації);

- ліфт пасажирський, № 1695 моделі ПП-400А зав.№15178 кількість
зупинок 4, рік виготовлення 1990 потребує модернізації (реконструкції), або 
повної заміни (знаходиться в жіночій консультації);

- ліфт лікарняний, реєстраційний № 428 моделі Б5-ГВ зав. № 24748, 
кількість зупинок 4, рік виготовлення 1978 потребує модернізації 
(реконструкції), або повної заміни (акушерський корпус);

- ліфт лікарняний, реєстраційний № 5412 вантажо-під'ємністю 500 кг, число 
зупинок 4,відпрацював нормативний строк експлуатації (дата виготовлення 
1962 рік, в експлуатації з 1963 року) і потребує загальної заміни ліфта 
(акушерський корпус);

- обладнання та електропроводка ліфта малого вантажного харчоблоку 
відслужили свій строк експлуатації (граничний строк експлуатації 25 років), 
вони морально застарілі, запасні частини для його ремонту відсутні. На даний 
час ліфт харчоблоку не працює. Ліфт малий вантажний харчоблоку 
розташований в підвальному приміщенні. Гарячі харчі підіймаються сестрами- 
буфетницями на 4 поверхи, що може привести до порушення правил охорони 
праці. В 2017 році була виконана експертиза Державним підриємтвом 
«Сумський експертно-технічний центр Держпраці» рекомендовано виконати 
заміну малого вантажного ліфта.

Харчі на поверхи акушерського відділення підіймаються лікарняним 
ліфтом рег. № 428, рік випуску 1978 (працює 41 рік), який згідно висновку 
експертизи потребує модернізації, або повної заміни. Лікарняний ліфт за своїм 
призначенням служить для підіймання пацієнтів на поверхи, а підіймання 
харчів перечить всім санітарним нормам.

Тільки після усунення порушень буде продовжений строк безпечної 
експлуатації ліфтів.

Для виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів ( заміна) терміново 
необхідні додаткові кошти в сумі 5000,0 тис.грн.

Висновки експертизи та локальні кошториси надаються.

В.о. начальника відділу О.Ю.Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради М.О. Галицький

Супрун 787-000
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ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Заміна лікарняного ліфте з КУ "Сумська міська клінічна лікарня №1" за адресою: м. Суми пул. 20-років Перемоги 13

Стлад; •ний в поточних цінах станом на 2019 р
і Номери Кошторисна вартість, тие.грн.
і М? 

іі/і! кошторисів і 
коал орітсних
розрахунків

Найменуванню став, будинків. будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерне-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

будівельних
робіт

устаткування, 
меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

1 ?- 1
Глава 2. Об'єкти основного призначення
Заміна лікарняного ліфта в КУ "Сумська міська клінічна лікарня №1’’ за 
адресою: м. Суми вул. 20-років Перемоги 13

335,72974 838,12500 - 1'73,05474

Разом по главі 2:
Разом по главах 1-7: '
Разом по главах 1-8:
Разом по главах 1-9:

335, /29 /4
335.72974
335.72974
335.72974

838,12500
838,12500
.838,12500
838,12500 -

1173.85474
1173.85474
1173.85474
1173.85474

ДОТУЄ Д. 11- 
1 2С13 Дод К п

Глава 10. Утримання службй замовника
Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технічний нагляд) (1.5 %)

- 17,60/82 17 60782

44
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Разом по главі 10:
.... ............. .

- 17,30782
...................

17 8078?

Глава 12. Прдектнг-пишукуеглькі роботи та авторський нагляд
де і у 6 д і і Нпріїсіь ироекіних і’.ойп - - 16.20000 '• £>.20000
1:2013 Дод. К п.

49
4 ДО ГУ Б/1.1 1 

1:2013 Дод, К л.
Картка ь отепер:лл/, .•••:>оектнеп' документації - - 2,70000 2,70000

50

Разом по главі 12: .. 18,90000 18,90000
Разом по главах 1-12: 325,72974 838,12500 36,50782 1210.36256

ДСТУБ Д. 1.1- 
1:2013 л.5.8.16

Кошторисний прибуток (П) 26,71590 - - 25.71590

ДСТУБ Д. 1.1- Кошти на покрит тя адміністративних витрат будівельних - - 4.65155 4,65165
1 2013 л 5.8.16 організацій (АВ)

Разом зе 1,44564 838,12500 41, і 5937 1240,73001
ДСТУ Б Д. 1.1- 
1:2013 п.5,8.15

Податок на додану вартість - • - 243,14600 248,14600

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 36 і ,44564 838,12500 289,30537 1488.87601

*

Керівник проектної організації

ГсіЛ08Н/Й інженер ПрОйКіу 
(Головний архітектор проекту}

Керівник відділу
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Додаток 8 ЗО січня 2018 року

ВІДОМІСТЬ
ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ І ВІДМОВ

пасажирського ліфта, моделі ПП-402А, заводський № 101320, реєстраційний № 1186, 
рік виготовлення - 1986, виробник - ВО «Могильовліфтмаш», 

встановленого за адресою: м. Суми, вул. Праці, З

№
з/п

1

Назва
елемента

(складової
частини)

Опис пошкодження, дефекту, відмови (кількісні 
характеристики, порушення вимог НД)

Висновок
(рекомендації)

Машинне
приміщення

Станція 
керування, 
блок парної

роботи

,1.1 Відсутнє скло у вікнах машинного приміщення (п. 
6.5.3. ПББЕЛ, п. 11.6.13. Методики).

, 1.2 Відсутні поручні біля сходинок у машинному 
приміщенні (п. 6.5.12. ПББЕЛ, п. 11.6.2. Методики).

Л .3 Відсутні попереджувальні написи щодо високої 
напруги живлення на обладнанні в машинному 
приміщенні (п. 5.10.1.2.1 ДСТУ Е1Ч, п. 45.1.2. ПЕЕЗ).
1.4 Відсутнє захисне заземлення корпусу кінцевого 
вимикача (ВК) (п. 7.8.7. ПБЕ, п. 11.10.8.4. Методики).
1.5 Зношені ущільнення валів редуктора лебідки (п.
11.7.2.7. Методики).
1.6 Присутнє викришування робочої поверхні зубів 
черв’ячної пари редуктора лебідки (п. 11.7.2.7. 
Методики).
1.7 Відхилення рами лебідки від горизонтальної 
площини більше за норму (п. 11.7.2.2. Методики).
1.8 Зазори між вітками стиснутих пружин гальма 
лебідки ліфта менше за норму (п. 11.7.2.24.
Методики).
1.9 Зношені більше норми гальмівні'накладки лебідки 
ліфта (п. 11.7.2.24. Методики).
1.10 Присутній сторонній шум у роботі 
електродвигуна лебідки серії 5АН180 (п. 11.10.2.1. 
Методики).
1.11 Присутня нерівномірність просідання тягових 
канатів у канавках канатотягового шківа (п. 11.7.2.17., 
п. 11.7.2.23. Методики). 

Забезпечити
наявність

Встановити
поручні

Відновити написи

Виконати
заземлення
Замінити

ущільнення 
Провести ремонт

або заміну 
редуктора 
Виконати 

регулювання 
Замінити пружини

Замінити накладки

Провести ремонт 
двигуна

Замінити КТШ і 
тягові канати (за 

необхідності)
2.1 Порушення регулювання провалів контактів реле, 
контакторів в станції керування і блоці парної роботи 
(п. 11.10.5.2., п. 11.10.10. Методики).
2.2 Зношені більше за норму головні контакти 
контакторів ліфта серії МК-1 (16 нерухомих і 8 
рухомих) (п. 11.10.5.2., п. 11.10.10. Методики).
2.3 Зношені більше за норму контакти реле (серії РПУ- 
4) РОД (2 пари), РЗД (2 пари), РУВ (2 пари), РУН (2 
пари), РН (1 пара), РБ (1 пара) (п. 11.10.5.2., п.
\\ \6> Уб. ЇАахо тдоггМ.

' риУ-4 (4 од.) (п. її Л052.Методики).
2.5 Присутня невідповідність плавких вставок 
запобіжників (6 од.) (п. 11.10.5.2. Методики).
2.6 Присутнє пошкодження клемної колодки 5к у 
блоці парної роботи (п. ІІЛО-бД^Методш^ ЕЕХДЕХ|зпромислов і дп -сум

Виконати чистку і 
регулювання

Замінити контакти

Замінити контакти 
або реле

Замінити 
запобіжники 

Замінити колодку
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Назва
елемента

(складової
частини)
Кабіна

Противага

Шахта

ідшємавоіЩмськийекспшно-технічнийиентаДепжппаиііі

Опис пошкодження, дефекту, відмови (кількісні 
характеристики, порушення вимог НД)

3.1 Присутня часткова корозія нижньої та верхньої 
частин каркасу кабіни (п. 11.8.12. Методики).
3.2 Зношені більше норми елементи приводу дверей 
кабіни (п.п. 11.7.3.28.-11.7.3.36. Методики).
3.3 Присутній знос декоративного покриття підлоги 
купе кабіни (п. 11.7.3.5. Методики).
3.4 Зношена вище норми робоча поверхня вкладишів, 
гумових півкілець і мастильних апаратів башмаків 
кабіни (п. 11.7.3.52. Методики).
3.5 Відсутнє захисне заземлення обладнання на даху 
кабіни ліфта (п. 7.8.7. ПБЕ, п. 11.10.8.4. Методики).
3.6 Зношені вище норми ролики кареток дверей кабіни 
(4 од.) (п. 11.7.3.27. Методики).
3.7 Присутні порушення регулювання деталей поста 
керування (п. 11.10.7.1. Методики).
3.8 Присутні значні пошкодження та знос порогу 
дверей кабіни (п. 11.7.3.6. Методики).
3.9 Перекіс балансирів системи підвіски тягових 
канатів більше за норму (п. 11.7.3.21. Методики).
4.1 Зношена вище норми робоча поверхня вкладишів, 
гумових півкілець і мастильних апаратів башмаків 
противаги (п. 11.7.3.52. Методики).
4.2 Присутня деформація одновушкових тяг системи 
підвіски тягових канатів (3 од.) (п. 11.7.4.23. 
Методики).
4.3 Присутня залишкова деформація пружин системи 
підвіски тягових канатів (3 од.) (п. 11.7.4.24. 
Методики).
4.4 Спрацьовані більше норми отвори верхньої балки 
під одновушкові тяги системи підвіски тягових канатів 
(З од.) (п. 11.7.4.20. Методики).
4.5 При знаходженні кабіни ліфта на рівні точної 
зупинки крайнього верхнього поверху відстань між 
противагою ліфта і пружиною буферу менше за норму 
(установче креслення ліфта, п. 11.7.4.40. Методики).

у

5.1 Інтенсивність освітлення шахти ліфта менше за 
норму (п. 5.9 ДСТУ Е14, п. 6.4.26. ПББЕЛ).
5.2 Електричні лампи освітлення шахти не захищені 
від механічних пошкоджень (1 од.) (п. 6.4.26. ПББЕЛ).
5.3 Порушення штихмасу напрямних ліфта (п.
11.7.4.30. Методики).
5.4 Зношені вище норми ролики кареток дверей шахти 
1—8-ї зупинок (32 од.) (п. 11.7.4.13. Методики).
5.5 Відсутнє захисне заземлення шляхових датчиків 
селекції та клемної коробки півшахти (п. 7.8.7. ПБЕ, п.
11.10.8.4. Методики).
5.6 Зношена більше норми канавка блоку натяжного
пристрою ліфта, присутній шум у роботі підшипників 
блоку (п. 11.7.4.43. Методики). і
5.7 Зношений більше норми вимикач б^дпешсдіфтафі 
од.: ВНУ) (п. 11.10.1.3. Методики). і експерт техн;'
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ВІДОМІСТЬ
ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ І ВІДМОВ

пасажирського ліфта, моделі ПП-400А, заводський № 1314, реєстраційний № 389, 
рік виготовлення - 1979, виробник - Київський завод ліфтів,

встановленого за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 7

Назва 
елемента 

(складової 
частини) 
Машинне 

і, приміщення

О

ИйІІ^

Опис пошкодження, дефекту, відмови (кількісні 
характеристики, порушення вимог НД)

1.1 Інтенсивність освітлення машинного приміщення 
менше за норму (п. 5.2.1.4.2 ДСТУ ЕИ, п. 11.10.9.4. 
Методики).
1.2 Присутні пошкодження захисного слою стін, стелі 
та підлоги машинного приміщення (п. 11.6.2. 
Методики).
1.3 Присутнє пошкодження фарбування обладнання 
ліфта, застаріле фарбування (п. 1.3 Додатку Е ДСТУ).
1.4 Відсутні попереджувальні написи щодо високої 
напруги живлення на обладнанні в машинному 
приміщенні (п. 5.10.1.2.1 ДСТУ Е14, п. 45.1.2. ПЕЕЗ).
1.5 Відсутній плафон світильника у машинному 
приміщенні (п. 11.3.1. Методики).
1.6 Зазор між кромкою і тяговими канатами в отворі 
для їх проходження менше за норму (п. 6.5.14.
ПББЕЛ).
1.7 Відсутнє захисне заземлення корпусів 
електричного обладнання в машинному приміщенні 
(п. 7.8.7. ПБЕ, п. 11.10.8.4. Методики).
1.8 Комутація нульового захисного РЕИ-провідника в 
увідному пристрої ліфта не відповідає вимогам 
(послідовна) (п. 7.8.3. ПБЕ, п. 11.10.3.3. Методики).
1.9 Відхилення рами лебідки від горизонтальної 
площини більше за норму (п. 11.7.2.2. Методики).
1.10 Зношені ущільнення валів редуктора лебідки, 
забруднене масло редуктора, присутнє підвищене 
протікання масла (п. 11.7.2.7. Методики).
1.11 Присутнє викришування робочої поверхні зубів 
черв'ячної пари редуктора лебідки (п. 11.7.2.7. 
Методики).
1.12 Зношені більше норми гальмівні накладки 
лебідки ліфта (п. 11.7.2.24. Методики).
і. 13 Знос дротин каната обмежувача швидкості більше 

• з® корчу (п. 5. додатку 1 ПББЕЛ, п. 11.7.6.6.

1.14 Знос деталей обмежувача швидкості більше за 
норму (п. 11.7.5.2., п. 11.7.5.3. Методики).
!Л5 Присутні сторонній шум і вібрація у роботі 
езакдродвигуна лебідки серії АН-180 (п. 11.10.2.1.
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Еїб Зззошені більше норми гумові втулки пальців 
моюдаої півмуфти лебідки ліфта (16 од.) (п. 11.7.р'^сП



Державна су жоа України уяуі.іь нрпщ .

ДЕРЖАВНЕ ПІ, (ШДК'МД'ГВО 
А УМСЬіД Н! АСА 'ЇІЕВТНОДІЛІ і ВИ НІН І [Н ГІД 

ДЕРЖї ПУЛІ ІД

У І.И- ? і’.

■'.Я нИ'В'/У ірскт<>р.і ■ДІЇ «Счмсбкии П ! Д
‘ >л;/............... с крлсуалду
і і у Дня ■! ’ ■ року

він'нової; рдд чн у ' ) \ і > Р (.3 Н И і? Р.
Д

.Д 5ДПДЛДД'ДУД Дії

Л Р1ДУДДГЛ Г УМІ! ЕКСПДУ'іЕД У ПІД РС-ЖЕ ДНЯ

ДЇ'ДД Л ВЛП А СЖІИДДС

Ре(. СПЧПїРншЛ ,Н- і я Н Ау-у/нукнА .АР І (У і Р’В-86

Адреса родгашсідшня: а Суни АДуг і і 1 Р.ану у у

Ви.чанШ Комуніїаьночс нжурдусу я; інїнннд ус - А. і,наша .псарня у? “■ 
Сумської у еннім руьь о. уу нм ААмьо ІРоьуу. 2

Висновок рп'ї|кАСннїнР не ні і,' : ЧЬ. і я; і « і ’ і< ; к і ! ! У

Відікшідальний виконавець: Ркснсрі аунупшп і нромнсяояої безпеки дправом 
прууунняі умисної в іь.А.у іжуїбо експерїнсто 
оосісухоня ,.шІн у Р АРРдАР ? і посвідченим 2С 28- 
07-і о в ну СРАРРуіНР ру суха. усу <0542 > 22С4-2"7

Продовжений строк бпшенинї екчвку нупС0?Р(КУ Ру у асі ановдеиий теля
\ С і; О У У Я ІДУ Ві Є1 і И X і і І’ ре НІ С ■ ї і», 

і і і нну/іення ПНЛорНОІУ 

СУ УСЯ ЯСНУ обеїСЖСНПЯ уфуі

©
. 1-і у у у с с Со у д Д 2 ч'С і » є р Ж Ж 1 і пін о і с о 

- ' . у . ■ ■■ ?. ;> : ДДМ Д V Д ж Д <>р ;ОА; ;іній а



ЛШІШІ

(Склад експертної комісії 
((Ініціали, посада, номер
(посвідчення, дата видачі, де
(проходив навчання)

Керівник комісії;
Костянтин КУДРІН - Експерт технічний з промислової 
безпеки з правом проведення технічного огляду та/або 
експертного обстеження ліфтів (посвідчення № 28-07-10 від 
07,03,2007 р., видане Державним підприємством «Головний 
навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України», 
останнє підвищення кваліфікації - 20,03.2019 р, у Державному 
підприємстві «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці»); електромеханік з ліфтів 5-го розряду 
(посвідчення № 64 від 01.06.1995 р., видане Учбовим 
комбінатом обласного комунального управління Сумської 
області)
Члени комісії;
Ігор АВРАМЕНКО - Фахівець з неруйнівного контролю II 
рівня: (УТ) (посвідчення Ха 4317 від 16.10.2018 р., видане 
Органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного 
контролю «УкрНДШК»), (ОТ) (посвідчення Ха 4310 від 
11.10.2018 р., видане Органом із сертифікації персоналу в 
галузі неруйнівного контролю «УкрНДШК»), (МТ) 
(посвідчення X» 35983 від 20.11,2018 р„ видане Органом Із 
сертифікації персоналу «Укрекспєрт»), фахівець 
випробувань;
Дмитро ГЛАДИШЕВ - Заступник начальника випробувальної 
лабораторії ДП «Сумський ЕТЦ»

5, Відомості про розглянуті в процесі експертного обстеження технічні, експлуатаційні,
організаційно-методичні та нормативні документи;

5.1. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
ліан юстування) машин, механізмів, устаткованим підвищеної небезпеки, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р, Ха 687 (зі змінами).

5.2. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на.експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.10,2011 р, Ха 1107 (зі змінами),

5.3. Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 30,01,2013 р. Ха 62.

5.4. Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 2І.06.2017 р. Ха 438.

5.5. ДСТУ 3552-97 «Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення».
5.6. ДС’ГУ 7309:2019 «Установки ліфтові. Ліфти класів І, II, ПІ, IV, V та VI. Технічні умови».
5.7. ДСТУ 7310:2013 «Установки ліфтові. Ліфти класів І, II, III, IV, V та VI. Правила 

організовування, проведення та приймання монтувальних робіт»/далі - ДСТУ/.
5.8. ДСТУ 7310:2013 «Установки ліфтові. Ліфти класів І, II, III, IV, V та VI, Правила 

організовування, проведення та приймання монтувальних, робіт. Зміна Ха 1».
5.9. ДСТУ ЕН 81-80:2006 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Існуючі 

ліфти. Частина 80. Норми для поліпшення безпеки в існуючих пасажирських та 
вантажопасажирських ліфтах»,

5.10. ДСТУ ЕН 81-28:2009 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 28. 
.Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах».

5., 11. ДСТУ ЕМ 13015:2013 «Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для 
інструкцій з технічного обслуговування».

5.12. ДСТУ ЕК 81-20:2035 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для. 
перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські» /дЗці 
ДСТУ ЕХ /,

5.13. ДСТУ ЕіМ 81-20:2015 «Норми безпеки до конструкції та експлуаташї-лІфгт 
перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфта пасажирські та ва їтЖіЖЯЖїтвЖсаЖрЕ 

з ПРОМИСЛОВОЇ Б1 
ДО “Сумський



1 .............— — ' ’ “ • ■ викликом кабіни з будь-якого поверху
1 Кількість зупинок 8'
і Кількість дверей шахти 9
і Висото підйому, м 23,1
5 Матеріал огородження шахта Цегла
1 Тип лебідки Редукторна з каиатотяговим шківом

|3а видом робіт, що виконуються Відповідає вимогам паспортних даних ліфта
і За найбільшою і найменшою
(робочою температурою Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

ІЗа характеристикою середовища 
^вибухонебезпечне,. пожежоисбезпечне, 
іаі рссивпе, тощо)

Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

|3а функціонуванням системи безпечної 
і скс і п іуатаї іії, техн ічного обслуговування
іта ремонту

Відповідає вимогам діючих нормативних документів

& Результати скенега його обстеження: ... _... _
Загальний стан ліфта

(справний, несправний, працездатний, непрацездатний) Несправний

Загальна кількість дефектів, пошкоджень і відмов, 
внесених до відомості 29

У тому 
числі:

усунутих під час проведення даного 
експертного обстеження -

потребують усунення до проведення 
повторного експертного обстеження 29

потребують усунення до початку експлуатації -

дефекти, пошкодження і відмови після 
про веде и ня випробува нь

Випробування не проводились в 
повному обсязі через несправний стан 

ліфта

9, Висновок комісії;
Усунута порушення, які вказані у відомості дефектів, пошкоджень' і відмов (Додаток 9), 

шляхом проведення ремонту устаткований або модернізації (реконструкції) ліфта.
За результатами проведеного експертного обстеження встановлено, що ліфт вантажний 

(заводський 1393СВ-86, реєстраційний № 1430), який належить Комунальному некомерційиому 
підприємству «Клінічна лікарня X» 5» Сумської міської ради і розташований за адресою: м. Суми, 
вуя, Марко Вовчок, 2, не відповідає вимогам чишіих нормативних документів і не може бути 
допущений до подальшої експлуатації,.

'«
10, Ртюшсидапії власнику.ліфта;

ДП «Сумський ЕТЦ» рекомендує не експлуатувати ліфт до виконання рекомендацій, що 
зазначені у розділі 9 даного висновку, отримання позитивних висновків за результатами 
проведених повторного експертного обстеження і позачергового технічного огляду ліфта.

стер. 5 із 26
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ПОГОДЖЕНО
Начальник виробничого відділу 
ДП «СумРйЙ ЕТЦ»

С. КОЛІСИІ4ЕНКО 
20 лисртмеда 2019 року

ПРОГРАМА РОБПГ
з експертного обстеження

вантажного ліфта, моделі ПГ-287, заводський >6 1391СВ-86, реєстраційний Ка 1430, 
рік виготовлення -1986, виробник - Свердловський ліфтобудівельний завод, 

встановленого за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2

1. Підбір необхідних засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання, 
стандартних зразків, нормативно-правових актів, організаційно-методичних та нормативних 
документів, необхідних для проведення експертного обстеження.

2. Вивчення експлуатаційної, конструкторської та ремонтної документації, аналіз фактичних 
режимів та умов експлуатації.

3. Оформлення протоколу розгляду експлуатаційних, конструкторських, ремонтних та Інших 
документів, які містять дані про ліфт протягом усього періоду експлуатації.

4.1 Іроведення візуально-оптичного огляду та вимірювання металоконструкція, механізмів та 
Інших елементів ліфта.

5. Аналіз результатів і складання протоколу візуально-оптичного огляду та вимірювання.
6. Оформлення схеми проведення неруйнівного контролю.
7. Проведення ультразвукової товщинометрії елементів металокоиструкцій ліфта,
8. Проведення ультразвукового контролю якості зварних з'єднань елементів 

металокоиструкцій лі фта.
9. Аналіз результатів УЗК та складання протоколів контролю,
10. Проведення магнітного контролю напружено-деформованого стану металокоиструкцій

ліфта,
11. Аналіз результатів та оформлення протоколу контролю.
12. Проведення електровимірювальних робіт на ліфті.
13. Проведення випробувань ліфта.
14. Аналіз результатів випробувань ліфта, складання звіту випробувань.
15. Аналіз результатів вказаних вище робіт і складання відомості виявлених дефектів, 

пошкоджень і ВІДМОВ.

16. Аналіз результатів проведеного експертного обстеження ліфта.
17. Виготовлення висновку експертизи.

Програму розробив; /"У

Експерт технічний з промислової і І
безпеки з правом проведення 
технічного огляду та/або 
сксі юртіюі о обстеження ліфтів:

: 3' НїТЖЙСЛОВ.ЙЇЛЖйЖЙ) уз і 9‘іі
‘{ччс-їііЯйЖ Ь1 її
...................... ..

-•К. КУДРГН (посвідчення № 28-07-10)
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1, Підстави для проведсиия експертного обстеження:
1, Закінчення продовжуваного (граничного) строку безпечної експлуатації ліфта
2. Договір № 1545 від 18.11.2019 р., укладений між Державним підприємством «Сумський 

ексиертио-техшчпий центр Держпраці» і Комунальним некомерційиим підприємством «Клінічна 
лікарня № 5» Сумської міської ради.

2» Мста гпшвсденна експертного обстежений:
Визначення технічного стану, встановлення можливості, умов та строку подальшої 

експлуатації ліфта в зв’язку з закінченням продовжуваного (граничного) строку безпечної 
експлуатації (18,11.2019 р.» згідно висновку експертизи № 00.-09.-01-013.15(В) від 18,11.2015 р., 
виданого ПРБП «Рембуд»),

X Загальні відомості яро ліфт:
Виробник Свердловський ліфтобудівельниЙ завод
1 їні і моделі» ліфта Вантажний, ПГ-287
Заводський номер 1391СВ-86
Дата виготовлення 01 липня 1986 року
ііривод Електричний
Вантажопідйомність, кг 1000
Реєстрацій ний номер 1430

‘Дата введення в експлуатацію 10 квітня 1989 року
? Допустима температура в машинному 
тірнмішеїші, шахті (° С; мін....макс.)

Машинне приміщення: +5..,+35, 
шахта: -20...+35

Навколишнє середовище, в якому може 
експлуатуватися ліфт

Вологість не вище 80% за +20° С. 
Середовище невибухо- та непожежоисбезпечне

1 раничний строк експлуатації ліфта 25 років
!І Іонна назва організації або прізвище, ініціали 
іеуб’єкта господарювання - фізичної особи 
! власника

Комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічна лікарня № 5»
Сумської міської ради

Код за ЄДРГІОУ або номер свідоцтва про 
реєстрацію суб’єкта господарювання - 
фізичної особи власника

02000317

Юридична адреса організації - власника 40007, м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2
Місцезнаходження організації або місце 
шрожіщанни фізичної особи, телефон власника

40007, м. Суми, вул, Марко Вовчок, 2; 
тел,:(0542)66-28-00

і Місцезнаходження ліфта м. Суми, вул. Марко Вовчок» 2 (основний корпус)

; Відомості про попередні експертні обстеження

Всього проведено: 1
Експертне обстеження проведено ПРБП «Рембуд» 

(результати позитивні, висновок 
№ 00,-09,-01-013,15(В) від 18.11,2015 р.)

ШІІШ

: Новіш назва експертної організації

л за ЄДРІ'ЮУ

Державне підприємство 
«Сумський експертио-технцншй центр Держпраці»

30175035
М іс незнаходження експертної 

і організації, телЦюн
40009, м. Суми, вул. КосівщинськаД 8; тел.:(0542)61-І4-51

і Назва органу, який видав дозвіл на 
і проведення робіт *________

, Номер, дата видачі, термін дії
: дозволу

Центральний апарат? 
Держгірпромнагдяду У країни

№ 448.15.30 від 15.06.2015 р. (продовжени 
(переоформлений № 454.12.30 від 24.02.20Г 

(переоформлений № 1237,13,30 від-224А,2ШЗ 
24.02.2022 рл^от

ТТаЯЖГПбїЯ
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ПРОТОКОЛ
візуально-оптичного огляду та вимірювання 

вантажного ліфта, моделі ПГ-287, заводський № 1391СВ-86, реєстраційний № 1430,
рік виготовлення - 1986, виробник - Свердловський ліфтобудівельний завод, 

встановленого за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2

Викопано відповідно до:
- ДСЇУ І2М 13018:2017 «Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи»;
- ДСТУ 1-К 180 17637:2017 «Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, 
виконаних зварюванням плавленням»;
* ДСТУ 180 5817:2016 «Зварювання. Зварні шви під нас зварювання плавленням стаді, нікелю, 
титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів»;
- ГСТУ 36,1-003-98 «Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Запільні технічні 
вимоги»;
- ОМД 33497324.005-2014 «Методика проведення експертного обстеження ліфтів».

Обладнання:
- люксметр ТКА-ПКМ (заводський Ха 312885НТ), калібрований 29.12.2018 р.;
- лінійка вимірювальна, 500 мм (ідентифікаційний № 1), калібрована 11.06.2018 р.;
- мікрометр гладкий М.К-25 (заводський № Ш0), калібрований 28.09.2018 р.;
- рулетка вимірювальна Р5УЗК (заводський № 3), калібрована 20,07,2018 р.;
• універсальний шаблон зварника УІ1ІС-3 (заводський № 2108), калібрований 28.09,2018 р.;
- штангенциркуль ПІЦ-1-160 (заводський № 3632968), калібрований 22.06.2018 р/,
- шуп пластинчатий тип 4 (заводський Хе 4), калібрований 11.09.2018 р.;
- лупа ЛП-бх;
- рівень РаіМах ХЕ (заводський Хе 32), калібрований 26.12.2018 р.;
- писок 400;
- набори викруток, напилків і надфілів, ключів гайкових, ключів розвідних;
- щітка сталева, молоток, слюсарний, плоскогубці, пасатижі, ніж монтажний;
- ліхтар;
- слсктрозахисиі та запобіжні засоби;
- плакати і знаки безпеки.

Е Перевірка стану металоконструкцій:
Зовнішній огляд стану несучих і допоміжних металоконструкцій - наявна корозія елементів.

2. Перевірка етану механізмів:
2.1. Лебідка:
- барабан - не передбачено конструкцією;
- блоки в межах допустимих значень;
- електродвигун - підвищений шум і вібрація у роботі;
- штурвал - в межах допустимих значень;
- канатотяговий шків - в межах допустимих значень;
- кріплення редуктора - в межах допустимих значень;
»• цілісність опорних фланців - в межах допустимих значень;
- якість ущільнень валів, площин рознімання кришок і корпусів редукторів -- присутнє підтікання
маслуїа;
- муфти • в межах допустимих значень;
* етан вихідних кіпців ваЛІв - в межах допустимих значень;
•• стан черв’ячного зачеплення - в межах допустимих значень;
- кріплення гальм - в межах допустимих значень;
- спрацювання гальмівних накладок -в межах допустимих значень;
- інше -- в межах допустимих значень.
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Поправка № 1».
5.14. ДСТУ ЕК 81-20:2015 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для 

перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські. 
Поправка Лі» 2».

5.15. ДСТУ ЕН 81-50:2015 «Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів, 
Випробування та перевіряння. Частина 50. Норми проектування, розрахувашія, випробування та 
перевіряння компонентів ліфта»,

5.16. ДСТУ ЕП 13018:2017 «Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні 
принципи»,

5.17. ДСТУ ЕП 14127:2014 «Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини».
5.18. ДСТУ ВИ І8О 11666:2014 «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий 

контроль. Рівні приймання»,
5.19. ДСТУ ЕК 180 16810:2016 «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий 

кої п роль. Загальні вимоги»,
5.20. ДСТУ ЕМ І8О 17637:2017 «Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль 

« єднань, виконаних зварюванням плавленням».
5.21. ДСТУ 180 5817:2016 «Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, 

нікелю, титану та інших сплавів (крім: променевого зварювання). Рівні якості залежно від 
дефектів».

5.22. НПАОГІ 0.00-1,02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» /далі - Г1ББЕЛ/.
5.23. НПАОГІ 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці»,
5.24. НПАОГІ 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
5.25. НПАОГІ 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 

виробничого обладнання працівниками».
5.26. НПАОГІ 40.1 -1.07-01 «Правила експлуатації електрозахнсних засобів» /далі -ПЕЕЗ/.
5.27. МГІАОТІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 

/далі - ІІБЕЕС/.
5.28. НГ.ІАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок» /далі -- ПБЕ/,
5.29. ТОСТ 30415-96 «Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и 

микроструктурьі металлопродукнии магнитнмм методом».
5.30. ЕСТУ 36,1-002-97 «Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці 

ексі ілуатаїіії. Г Іоложсния».
5.31. ГСТУ 36.1 -003-98 «Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні 

технічні вимоги».
5.32. ОМД 33497324.005-2014 «Методика проведення експертного обстеження ліфтів» /далі - 

Методика/.
5.33. МВ 0.00-7.01-05 «Методичні вказівки з проведення магнітного контролю напружено- 

деформованого стану металокоиструкцій підйомних споруд та визначення їх залишкового ресурсу».
5.34. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (у редакції 2017 року) 

/даліІЇТВЕС/.
5.35. Правила улаштування електроустановок (у редакції 2017 року) /далі -ПУЕ/,
5.36. Паспорт ліфта, інструкція но експлуатації заводу-виробипка, комплектуюча відомість 

заводу-виробника, інструкція з монтажу ліфта.
5.37. Дозвіл (договір) на технічне обслуговування,
5.38. Накази про призначення і посвідчення відповідальних осіб, обслуговуючого персоналу.
5.39. Журнал оглядів ліфта, журнал технічного огляду.
5.40. Протоколи за результатами проведених електровимірювальних робіт на ліфті,

6, Ласницгііі дані ліфта;
і ІкштажопідйомнІсть, кг 1000 -у—

• Кількість пасажирів - / /
Номінальна швидкість руху кабіни, м/с РІ КЙСПИ’ТТБХШЧ «ж

і Система керування 3 провідником - кнопкова ад^іріШИЯЯіДЙ ж
ДП "Сумська^ ЗЙКА »2(



Додаток 4 21 листопада 2019 року

СХЕМАХ» 1 '
розттпиушитя місць проведення ультразвукового контролю товщини елементів і зварних 

з’адпань та магнітного контролю напружеио-деформованого етапу металоконструкцій 
ваіпгажного ліфта, моделі ПГ-287, заводський № 1391СВ-86, реєстраційний № 1430, 

рік- виготовлення -1986, виробник - Свердловський ліфтобудівельний завод, 
встановленого за адресою: м, Суми, вул. Марко Вовчок, 2

т. Ах
\ 

Шов №

Р ам а лебідки

,ч«‘ Ср •... АХ/'-а . >4

т. Б

Шов № 2
,'ЇКР>'

т. 1

Шов Ка 4

т, Г ....

ЖЖІ

•М*
•Лф
М-г-

■т. З

Т„ 4

-\Шов Ка З 

т. В

т, З
Верхи» балка кабІЯїГ

* Л> А ! Н’<"
т. 1

т, 4

<4т. З
Нижня балка кабіни

* ; р» * ?; )
■зу

■' ..' г-А- *-і> діь- ;- . ••'/’> X' V/ ;< '/А'А •' йь'; ч -ї\\А у« '? ,
л ‘ Ж &

х 1 т.. 2

т. 1

т. 4

.Каркас против аги
’«ЇА^гА ' ’ , . ' ' - 'А.' «Л*- ’.їА' в

А;
5р НЙ
А

А -

р” ф$»!

£12

т. 2

і іримітка: * місця проведення магнітного контролю, е
Схему склав:

ФАХіШШ/
Фахівець з перуйювн6їо,.№ин,тХ^|, 
контролю (ОТ, МТ; Иірі^ця): 05 1, АВРАМЕНКО (поьйШжйжіІЯ ЙЙЩФ) 

ДП’Хумськи Вор 11 її 20



ЛШШі

Фахівець з неруйшвного . ,. .
контролю (\-Т, ЦГ, МТ; II рівня) -
(етежб, тел,: (0542) 67-87-5&Ж

'Мї-* л-а,.
Зас гупшік начальника 
ви пробувалнюї лабораторії 
ДІ1 «Сумський ЕТЦ»
(служб, тел.: (0542) 67-87-54):

І. АВРАМЕІ-ІКО (посвідчення Х»Я» 4317, 
4310,35983)

А _ ДДДАДИШЕВ

Начальник виробничого відділу 
(служб, тел.: (0542) 67-87-55): С. КОЛІСНІЧЕНКО

Додатки:
1.1 ірограма робіт з ©кснертнррб обстеження,
2, Протокол розгляду ексготустадїйних, конструкторських, ремонтних та інших документів, 

які містять дані про ліфт протягам усього періоду його експлуатації.
3, Протокол візуально-одаичтюго огляду та вимірювання.
4, Схема X» І розташуваяня/мїсць проведення ультразвукового контролю товщини елементів 

і зварних з’єднань та магніттргр контролю напружено-деформованого стану металоконструкцій
ліфта.

5, Протокол ультразвуковоїтовщииометрії елементів металоконструкцій ліфта.
6. Протокол ультразвукового контролю якості зварних з’єднань ліфта.

ДІфТЯ.
7. Протокол магнітного контролю напружено-деформованого стану металоконструкцій

8. Звіт про випробування.
9. Відомість дефектів, пошкоджень і відмов.
10. Технічний звіт за результатами електровимірювальних робіт на ліфті.

©

ЕКСПЕРТ ттаич 
з ПРОМИ&ЮЙОЇ В; 

ДП ’ЧіумгькН :о



Додаток 6

ПРОТОКОЛ
ультразвукового контролю якості зварних з’єднань 

вантажного ліфта, моделі ПГ-287, заводський Ке 1391СВ-86, реєстраційний Ке 1430, 
рік виготовлення - 1986, виробник - Свердловський ліфтобудівельниЙ завод, 

встановленого за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2

Виконано відповідно до:
- ДС ГУ ПН 180 11666:2014 «НеруйнІвний контроль зварник швів. Ультразвуковий контроль. Рівні
приймання»;
- ДС ТУ ЕН 180 16810:2016 «НеруйнІвний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. 
Загальні вимоги»;
- ОМД 33497324,005-2014 «Методика проведення експертного обстеження ліфтів».

Обладнання:
- Дефектоскоп ультразвуковий з комплектом для дефектоскопії УД 2-70 (заводський № 674), 
калібрований 06,09.2018 р.;
- СЗГ1 № 9 (гранична чутливість для її = б мм - 80 = 4 мм3), калібрований 07.08.2018 р.;
- лінійка вимірювальна, 500 мм (ідентифікаційний № 1), калібрована 11,06,2018 р.; 

штангенциркуль ШЦ-1-160 (заводський №3632968), калібрований 22,06.2018 р.;
- ліхтар;
- набори напилків і надфілів;
- тітка сталева;
- едектрозахисні та запобіжні засоби;
- плакати і знаки безпеки.

А» 
і з/н Номера зварних швів Тип і характеристика дефектів, що виявлені Оцінка

якості
1 1 Недопустимих дефектів не виявлено Придатний

2 Недопустимих дефектів не виявлено Придатний
3 3 Недопустимих дефектів не виявлено Придатний

1.1. 4 Недопустимих дефектів не виявлено Придатний

Примітка: ділянки проведення ультразвукового контролю вказані на схемі № 1,

Фахівець 3 НеруЙНІВНОГокдауп/изД^*) 3 і (
контролю (ІГГ, 11 рівну):! ;н, ш І. АВРАМЕНКО (посвідчення № 4310)

ССУ й СТІр I I

8КСНЖТКХИЧЙИ 
з промислово! ш 
ДП '‘Сумський
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ПРОТОКОЛ
розгляду експлуатацііїних» конструкторських, ремонтних та Інших документів, які місі ять 

дані про устаткованим протягом усього періоду його експлуатації 
вантажного ліфта, моделі ПГ-287, заводський № 1391 СВ-86, реєстраційний № 1430, 

рік виготовлення - 1986, виробник™ Свердловський ліфтобудівельний завод, 
встановленого за адресою: м. Суми, вуя. Марко Вовчок, 2

Паспорт Відповідає вимогам діючих нормативних документів
Установчі креслення Відповідає вимогам діючих нормативних документів
Електрична принципова схема Відповідає вимогам діючих нормативних документів
інструкція тю експлуатації Відповідає вимогам діючих нормативних документів
>І<урнал оглядів ліфта Відповідає вимогам діючих нормативних документів
Журнал технічного огляду Відповідає вимогам діючих нормативних документів
Накази про призначення відповідальних 
осіб, обслуговуючого персоналу Відповідає вимогам діючих нормативних документів

Навчання і атестація персоналу Відповідає вимогам діючих нормативних документів
Гру пн допуску з електробезпеки Відповідає вимогам діючих нормативних документів

(Дозвіл (договір) ия технічне 
(обслуговування і ремонт

Договір на часткове технічне обслуговування ліфтів 
№ ДФ-1703 від 23,01.2019 р„ укладений між КУ 
«Сумська міська клінічна лікарня К« 5» і ПРБГІ 

«Рембуд», що має дозвіл №• 025.12,59-29,22.2 від
23.01.2012 р. (продовжений) виданий’територіапьним 
управлінням Держгірнромнагляду України у Сумській 

області

Дозвіл па експлуатацію
Дозвіл на експлуатацію устатковання підвищеної 
небезпеки № 186.17.59 від 16.06.2017 р. виданий 

Комунальній установі «Сумська міська клінічна лікарня 
№ 5» У правлінням Держпраці у Сумській області

і
(Відомості про проведені ремонти л іфта

Останній капітальний ремонт ліфта проведений у 
листопаді 2015 року ПРБГІ «Рембуд» із заміною тягових 
канатів, канатотягового шківа, обмежувача швидкості,

каната обмежувача швидкості та станції керування

| Протоколи з електричних вимірювань

ІІ

і....................

Електричні вимірювання проведені випробувальною 
лабораторією ДП «Сумський ЕТЦ» (дата проведення ~ 

21.11.2019 р.), що має дозвіл Держгірнромнагляду 
України Ке 450,15.30 від 15,06,2015 р. (переоформлений 
№ 19.15.30 від 12,01.2015 р.) і свідоцтво про атестацію 
Ке РУ-0128/18 від 14.06,2018 р., яке видане Державним 

підприємством «Сумський регіональний науково- 
виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації». Протоколи відповідають вимогам

/~, ПБЕЕС, ПТЕЕС та ПУЕ

Експерт технічний з промислової 
безпеки з правом проведення 
технічного огляду та/або 
експертного обстеження ліфтів:

ИДЖРТ 
і ШШМйС'Ю 
ДІЇ "Су

ш;киі04|
К. КУДРІН (посвідчення № 28-07-10)

стор, 8 Із 20
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ЗВІТ
ПРО ВИПРОБУВАННЯ

вантажного ліфта, моделі ПГ-287, заводський № 1391СВ-86, реєстраційний № 1430, 
рік виготовлення - 1986, виробник - Свердловський ліфтобудівельниЙ завод,

встановленого за адресою: м. Суми, вул, Марко Вовчок, 2 

Виконано відповідно до:
- ДС'ГУ 7309:2013 «Установки ліфтові. Ліфти класів 1,11, НІ, IV, V та VI, Технічні умови»;
- ДСТУ Е'М 81-20:2015 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для 
перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажиреькі»;
- і 1ГІАОП 0.00-і .02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»;
- ОМД 3.’19732-і 005-2014 «Методика проведення експертного обстеження ліфтів».

Обладнання:
- вимірювач кінематичних і динамічних параметрів ліфтів ИКПЛ-МЗ (заводський № 329-2017), 
калібрований 29.10.2018 р.;
- вимірювач рівня звуку ДТ 8852 (заводський № 10129133), калібрований 06.02.2019 р.;
- віброметр ВМ-8 (заводський Ка 101), калібрований 12,07,2018 р.;
-динамометрстиснення ДОСМ-3-0,1 (заводський№263), калібрований 26.12.2018р.;
- індикатор годшнпікойого тану ИЧ10-2М (заводський Ка 204552), калібрований 01.08.2018 р.;
- ключ момеїгигай (заводський Кй 12260), калібрований 27.12.2018 р.;
- люксметр ТКА-ПКМ (заводський № ЗІ2885НТ), калібрований 29.12.2018 р.;
- секундомір СОГ1нр-2а*3-000 (заводський Ка 9217), калібрований 11,05,2018 р.;
- лінійка вимірювальна, 500 мм (ідентифікаційний Кз 1), калібрована 11.06,2018 р.;
- рулетка вимірювальна Р5УЗК (заводський X» 3), калібрована 20.07.2018 р.;
- ліхтар;
- едектрозахисні та запобіжні засоби;
- плакати і знаки безпеки.

Назва характеристик, які визначаються під 
час випробувань

Величини характеристик
Задані в ИД, 

паспорті
Отримані під час 

випробувань
Значення,

вимоги
Значення,
результати

Похибка
визначений

і. Перевірка роботи ліфта в режимі «Нормальна 
робота» - Відповідає -

2. Перевірка роботи ліфта в режимі «Керування з 
манниикн'о примі щен ця»

- Відповідає -

і 1 Іеревірка роботи ліфта в режимі «Ревізія» - Відповідає -
4. Середнє пришвидшення (уновІяьиешія) -І 
» експлуатаційних режимах роботи, м/с2:
- у дікаршпшх ліфтах:
• у пасажирських і вантажних ліфтах

<1,0 
< 2,0 М

± 0,05

ї 5. Максимальне уповільнення кабіни під час її 
зупинки кнопкою «Стоп» та спрацьовування 
вимикачів безпеки, м/с2

<9,81 1,7 ±0,07

6. Уповільнення кабіни під час посадки на 
уловлювачі та буфери шфобочій швидкості, 
м с”
і.

<25,0;
> 25,0, але не 
більше 0.04 с

1,8 ±07

фПГОМШОЖЙЕЕі 

і д» Сумський в. 15 із 20



2.2. Обмежувач швидкості:
~ шків - в межах допустимих значень;
- корпус в межах допустимих значень;
- пристрій для перевірки - в межах допустимих значень;
- вимикач - в межах допустимих значень;
- інше -в межах допустимих значень,
2.3. Канати і ланцюги:
- тягові каната - в межах допустимих значень;
- канат обмежувача швидкості - знос дротин більше норми;
- зрівиоважувальні канати - не передбачено конструкцією;
• інше - в межах допустимих значень,
2.1. Кабіна:
• обладнання па даху - знос елементів башмаків більше норми;
- обладнання нижньої частини-знос елементів башмаків більше норми;
- інше - порушення регулювання дверей кабіни, присутні пошкодження елементів купе 
кабіни, наявна корозія металоконструкцій.
2.5. Противага:
- обладнання верхньої частини - знос елементів башмаків більше норми;
- обладнання нижньої частини - знос елементів башмаків більше норми;
• інше - в межах допустимих значень.
2.6, Шахта;
- обладнання нижньої частини — пошкодження стін;
- інше - знос деталей навіски дверей шахти.

,7. Захисні пристрої - присутній знос елементів.
.8. Електрообладнання:

- низьковольтний комплектний пристрій - порушення регулювання елементів;
- автоматичні вимикачі, реле, контактори, пускачі, запобіжники - наявний знос елементів;
’ поверхові перемикачі, індуктивні та герконові датчики, магнітні, шунти, вимикачі безпеки - знос 
деталей більше норми;
- кнопки виклику та пост керування - наявний знос елементів;
• кабелі, проводи і захисне заземлення - захисне заземлення виконано з порушенням;
- світлові прилад» та сигналізація - знос елементів більше норми;
»шше - а межах допустимих значень.

Експерт технічний з промислової г.. -
безпеки з правом, проведення і ЇІКОИ'.РТТЙ 
технічного огляду та/або
експертного обстеження ліфтів: І дії “Су*

Фахівець з иеруйішшого : 
КОІ! гролю (УТ, 11 рііи

Й Р’їїі” І К, КУДРІИ (посвідчення № 28-07-10)

І. АВРАМЕИКО (посвідчення № 4317)
І Дії Чомськи/£ТЦ"

сюр. 10 із 20



20, 1 Іоломки і залишкові деформації в елементах ' 
ліфта після проведення випробувань з вантажем 
125м-» номінальної вантажопідйомності у кабіні

инб

Статичне 
випробування не 

проводилось через 
несправний стан

ліфта

-

2!, Уисможлнвлення пуску ліфта з кабіни або з 
поверхових площадок з вантажем в кабіні, маса 
якого дорівнює чи перевищує 110% 
вантажопідйомності ліфта

Не передбачено 
конструкцією - -

22, Унеможливленая виклику кабіни з вантажем, 
маса якого дорівнює чи перевищує 15 кг.„ з 

■поверхових площадок ліфта

Не передбачено 
конструкцією - -

■22, Автоматичний реверс дверей ліфта, що 
щвю.чктїічно зачиняються, під час зустрічі з 
: перешкодою

Не передбачено 
конструкцією

- -

' 22. Зусилля статичного стиску стулок дверей 
і ліфта. що автоматично зачиняються, зІ ,
і відключеним реверсом, Н

Не передбачено 
конструкцією -

125 , Кінетична енергія стулок дверей ліфта, що 
і автоматично зачиняються, Дж: 
і - з вимкненим або відсутнім реверсом; 
і - з діючим реверсом

Не передбачено 
конструкцією - -

,26, Залишкові деформації і прогини більше 15 
і му, під час прикладання навантаження 300 Н до 
сіуток дверей шахти

нпб Відсутні -

(27, Величина розкриття нижньої частини
І зачинених стулок автоматичних дверей шахти 
і під час прикладання зусилля, відповідного
І нормам чинним на дату встановлення ліфта, мм

Не передбачено 
конструкцією - -

128, Замикання дверей шахти після відходу 
(кабіни на відстань 150 мм і більше від рівня 
і поверхової (завантажувальної) площадки

пб Забезпечується -

'29. Вїдчннсішя дверей шахти після відходу 
• кабіни на відстань 150 мм і більше від рівня 
■ поверхової (завантажувальної) площадки

нпб Відсутнє -

І ЗО, Залишкові деформації замків дверей шахти 
після докладання зусилля на рівні замикального 
елемента замка в напрямку відчиненім дверей, 
не менте;

і - і 000 1! для розсувних дверей;
і - 300(111 для обертально-розкривних дверей *

нпб Відсутні -

’З}. Зусилля на ручному штурвалі лебідки, Н:
~ під час підіймання кабіни з вантажем (чи 

і опусканні порожньої кабіни);
■ - знімання кабіни з уловлювачів

<400 
< 640

185
115

± 12,95 
±8,05

[32, Залишкові деформації і прогини більше 
і 15 мм'під час прикладання навантаження 300 И 
[до стінок купе і стулок дверей, кабіни ,

нпб Відсутні -

133, Міцність стелі кабіни під дією вертикального 
; штантажеіши 1000 її, яке прикладене на площі 
322 м х 0,2 м, і загального навантаження 2000 Н

пб
................ .......... ....

3абєзпечуєтьея / /"

КТЯЙГОГ $ ,> і.г і !■ ДЙЖ
з промислової «ски



Додаток 5 21 листопада 2019 року

ПРОТОКОЛ
ультразвукової товщииомстрії елементів металоконструкцій

вантажного ліфта, моделі ПГ-287, заводський Ка 1391СВ-86, реєстраційний № 1430, 
рік виготовлення - 1986, виробник -- Свердловський ліфтобудівельний завод, 

встановленого за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2

Виконано відповідно до:
• ДСТУ ЕН 14 ] 27:2014 «Неруйиівиий контроль. Ультразвукове вимірювання товщини»;
- ОМД 33497324.005-2014 «Методика проведення експертного обстеження ліфтів».

Обладнання:
- товщиномір ультразвуковий УТ-98Т (заводський № 25), калібрований 07.08,2018 р.;
- лінійка вимірювальна, 500 мм (ідентифікаційний № 1), калібрована 11.06.2018 р,;
- штангенциркуль ШЦ-1-160 (заводський № 3632968), калібрований 22.06.2018 р.;
- ліхтар;
- електрозахисні та запобіжні засоби;
- плакати і знаки безпеки.

А«
і/и Лайменуванни елементів металоконструкцій

Номінальна
товщина,

мм

Фактична
товщина,

мм
Висновок

1 - рама лебідки, т. А 6,2 6,0 відповідає
2 - рама лебідки, т. Б . 6*2 6,1' . відповідає
3 - рама лебідки, т. В 6,2 6,2 відповідає
4 - рама лебідки, т. Г 6,2 відповідає

і Ірнмітка: місця визначення товщини елементів металоконструкцій вказані на схемі № 1.

Висновок’. зменшення товщини елементів металоконструкцій ліфта понад допустимих значень 
не виявлено.

Фахівець з неруйнівиото 
контролю (ЦТ. її рівня): ,. 1, АВРАМЕНКО (посвідчення № 4310)

&

ЕКСПЕРТ Ті 
З ПРОМИСЛОВО) 
Дії “Сумський



2!дистопаж2019.ЕРМ

ВІДОМІСТЬ '
ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ І ВІДМОВ 

вантажного ліфта, моделі ПГ-287, заводський Ка 1391СВ-86, реєстраційний Ма 1430, 
рік виготовлення - 1986, виробник - Свердловський ліфтобудівельниЙ завод, 

встановленого за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2

Г
Лв
з/н

1...

Назва
елемента

(складової
частішії)

Опис пошкодження, дефекту, ВІДМОВИ (КІЛЬКІСНІ 
характеристики, порушення вимог ИД)

Висновок
(рекомендації)

Машинне
приміщення

1.1, Інтенсивність освітлення підходів до машинного 
приміщення менше за норму (п. 6.5.19, ПББЕД).
1.2, Інтенсивність освітлення машинного приміщення 
менше за норму (п. 5.2,1,4.2 ДСТУ ЕМ, п. ИЛ 0,9,4, 
Методики).
1.3, Відсутні попереджувальні написи щодо високої 
'напруги живлення на обладнанні в машинному 
приміщенні (п. 5.10,1,2,1 ДСТУ ЕМ, п. 45,1,2, ПЕЕЗ).
1.4, Зношені ущільнення валів редуктора лебідки, 
присутнє протікання масла (п. 11,7.2.7, Методики).
1.5, Присутні підвищений шум і вібрація у роботі 
електродвигуна лебідки серії 4АН-200 (и. 11,10,2,1, 
Методики),
1.6, Зношені більше норми гумові втулки пальців 
моторної півмуфти лебідки ліфта (п. 11.7.2.14, 
Методики),
1.7, Знос дротин каната обмежувача швидкості більше 
за норму (п. 5. додатку 1 ПББЕД, п, 11.7.6,6, 
Методики). 

Відновити
освітлення
Відновити
освітлення

Відновити написи

Замінити 
ущільнення 

Провести ремонт 
двигуна

Виконати заміну 
втулок

Замінити канат

Сташшї
керування

Кабіна

2.1, Присутні часткові порушення регулювання 
провалів контактів реле, пускачів у станції керування 
(параграфи 11,10,4,, 11.10,5., 11.10.1.0, Методики).
3.1, Присутня поверхнева корозія нижньої та верхньої ■ 
частин каркасу кабіни (п.п. 11.7.3.58., 11.8.12. 
Методики),
3.2, Присутнє порушення регулювання руху розсувних 
стулок дверей кабіни (п. 11,7.3,6, Методики),
3.3, Присутні пошкодження деталей поета керування, 
частково не працює світлова і звукова сигналізація 
виклику з поверхових площадок ліфта (п. 11,10.7.1,, и. 
і 1,10,9.1. Методики).
3.4, Зношена вище норми робоча поверхня вкладишів, 
гумових півкілець І мастильних апаратів башмаків 
кабіни (п.п. П .7.3.52,, 11.7.3.53. Методики).
3.5, Присутні часткові пошкодження фарбованого 
покриття стелі і стійок купе кабіни, матеріал 
виготовлення задньої стінки купе кабіни не відповідає 
вимогам (п, 11,7,3.3, Методики, п. 5.4.4 ДС’ГУ БИ). 
3,6/Не працює двосторонній переговорний зв’язок 
між кабіною ліфта і пунктом розміщення 
обслуговуючого персоналу (п. 9.8.2. ПББЕД, п, 
11,10.1.3. Методики).

Провести чистку, 
регулювання 

елементів
Виконати чистку і 

фарбування

Провести ремонт і 
регулювання 

Виконати ремонт І 
регулювання

Замінити
елементи

Провести ремонт 
купе кабіни

Відновити зві язок

З ЯРОМ «'ДОПОЇ ш

4-е 20

ексшіРттЕхтчний



ДрЖІЖ.7 2Пгастопада2019..ШКЗс

ПРОТОКОЛ ’
магнітного контролю нанружсоо-дсформоваиого стану металоконструкцій 

вантажного ліфта, моделі ПГ-287, заводський № 1391СВ-86, реєстраційний № 1430, 
рік виготовлення - 1986, виробник - Свердловський ліфтобудівельний завод, 

встановленого за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2

Виконано відповідно до:
- ГОСТ 30415-96 «Сталь. Неразрушающий контроль мехаиических евойетв и микроетруктури 
металлопродукции мапгатньш методом»;
- МВ 0,00-7.01-05 «Методичні вказівки з проведення магнітного контролю напружено- 
деформованого стану металоконструкцій підйомних споруд та визначення їх залишкового ресурсу»,

Матеріал металоконструкцій: Ст 3.

Магнітні ндастиваеті сталі:
- значення коерцитивної сили металу (в стані поставки): Нс°=2,5 А/ем;_
- значення коерцитивної сили металу відповідне його границі текучості: Н?=5,0 А/еи;
- значення коерцитивної сили металу відповідне його границі міцності: Ис-6,0 А/ем. 

Обладнання:
- етруктуроскоп цифровий напівавтоматичний КРМ-Ц-К2М (заводський № 1051), калібрований 
03.01.2019р.;

- робочі стандартні зразки для КРМ-Ц-К2М:
!<Р- і (заводський Ма 163), Нс = 2,6 А/см, калібрований 03.01.2019 р.;
ГР-2 (заводський № 164), Ис= 39,5 А/см, калібрований 03,01.2019 р.

Контролю підлягали: верхня і нижня балки кабіни, верхня і нижня балки противага, рама 
лебідки.

Резул і,тати контролю:
- верхня балка кабіни: Пс=4,7 А/см;
- нижня балка кабіни: Нс=4,9 А/см;
- верхня балка противаги: И««4,8 А/см;
- нижня балка противаги: Ие=4,9 А/см;
- рама лебідки: Пс«4,8 А/см,

Висновок: за результатами проведеного контролю коерцитивна сила металу металоконструкцій 
ліфта знаходиться в межах допустимих значень.

Фахівець з иеруйиівіїого 'НМЖй 
контролю (МТ, 11 ріЙЗДуйіцтшнута І. АВРАМЕНКО (посвідчення № 35.983)

в

із 20

ЕКОШРТТЕХтЛИЙ 
З ПРОМИСЛОВОЇ СЕЗВ^ 
ДП “Сумський



Додаток 10
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХИЇЧИИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

ЕЛЕКТРОВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

40009, м. Суми, вул, КосівшюіЩсаЛ.§1т^

Дозвіл на випробування електричного устаткований 
електричних станцій та мереж № 450.15.30 
від 15,06.2015 р. (переоформлений№ 19.15.30 
від 12.01.2015 р.)„ діє до 11.01.2020 р., виданий 
Держгіриромиагаядом України,
Свідоцтво про атестацію №РУ-0128/18 від і 4.06.2018 р... 
чинне до 14,06.2023 р.» видане Державним підприємством 
«Сумський регіональний науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації».

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ 
В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В

ЗАМОВНИК: КНП «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ >5» СМР.

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ: ліфт вантажний реєстр. ЖІ430. 

АДРЕСА УСТАНОВКИ: м. Суми, вул, М. Вовчок, 2,

НОМЕРА ПРОТОКОЛІВ: № 1020/19, .1021/19, 1022/19, 1023/19, 

ДАТА ВИКОНАННЯ’РОБІТ: 21 листопада 2019 року.

Договір ДЬ 1545 від 18.11.2019 р.

м, Суми



7, Відхилення швидкості руху кабіни від
номінальної, м/с:
- робочої;
- у режимі «Ревізія»

±15% 0,01 ±0,01

X. ОенітденІсть, як:
- куце кабіни на рівні підлоги і на панелі 
і керування;
{- машинного приміщення на рівні підлоги;
- блочного приміщення біля блоків; 

поверхових площадок;
і~ підходів до машинного і блочного 
приміщень на рівні підлоги;

у шах ті ліфта на висоті І м над дахом кабіни і 
; ні,тжчою нриямку

>50
>200
>100
>50

>30

>50

60
140

150

10

60

± 1,0

9. Точність автоматичної зупинки кабіни, мм:
- повинна бути;
- у випадку одночасної роботи дверей кабіни і 
шахти

±20

±35

± 19 ±0,5

10. Неможливість підіймання порожньої кабіни, 
коли противага спирається на стиснутий буфер пб* Забезпечується -

11. Неможливість підіймання противаги з 
нерухомою кабіною і лебідкою, що працює пб Забезпечується -

і 12, Зупинка приводу гальмом під час опускання 
Ікабіпи з вантажем 125% номінальної 
вантажопідйомності та її утримання

пб

Статичне 
випробування не 

проводилось чтгрез 
несправний стан

........ ДІфта.........

-

13. Зупинкай утримування уловлювачами на 
і напрямних кабіни, що рухається вниз, 
унаслідок їх спрацьовування під дією . 
обмежувача швидкості і можливість 
приведення в дію уловлювачів під час руху 
кабіни на робочій швидкості

пб Забезпечується -

1-ї. 1 Іовпс стиснення, поломка чи залишкові 
деформації буферів під час посадки на них 
Ікабіпи. противаги на робочій швидкості 
ЦвІдновідність розмірів установчому кресленню)

нпб** Відсутні - .

! 15. Заїдання плунжера гідравлічного буферу при 
; посадки кабіни або противаги на робочій 
і швидкості, або на зворотному його ході після
І. зняття кабіни (противаги) з буфера

Не передбачено 
конструкцією

- -

, 16. Спрацьовування обмежувача швидкості при 
; імітуванні перевищення робочої швидкості і '* 
‘Здатність привести в дію уловлювачі кабіни 
((противаги) на робочій швидкості

пб Забезпечується -

; і 7. (.'ковзання каната у канавках канатотягового 
.шківа під час зупинок при проведенні перевірки 
тяги канатотягового шківа з порожньою кабіною 

З завантаженою па 125% номінальної 
• вантажопідйомності

нпб

Статичне 
випробування не 

проводилось через 
несправний стан

ліфта

-

і 18. Опускання кабіни відносно поверхової 
' (завантажувальної) площадки за умов 
перебування в кабіні вантажу 125% номінальної 
вантажопідйомності

ппб

Статичне 
випробування не 

проводилось через 
несправний стан

ліфта

/ •

і 19. Наявність зрівноважування мас кабіни і
противаги

пб _ - ’ «КГПЇфТ 'Забип^йье
го/якж'киШ У

-----—5-в-зу
ДІЇ 20



ВИСНОВОК: опір ланцюга між захисними РЕ-провідниками і приєднаними до них 
струмонровідними частинами електроустановки, нейтраллю джерела живлення, заземлювачем і 
ГЗШ у межах вимог ПТЕЕС і ПУЕ, окрім ». 13-24, 27, 29,31-32.
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34. Шлях гальмування кабіни під час посадки на 
уловлювачі плавного гальмування на робочій 
швидкості, мм

Не передбачено 
конструкцією - -

35. Автоматична зупинка кабіни на крайніх 
і ї оверх ових (завантажувальних) площадках у 
режимі «Керування з машинного приміщення».

пб Забезпечується -

36. Звільнення механічного гальма під час або 
після вмикання електродвигуна та накладання 

і механічного гальма під час вмикання 
електродвигуна

пб Забезпечується -

!3*?. Відключення кода керування ліфтом після 
ишкнешія електрозабезпечеігая ліфта і 
\ пеможливдения самозапуску ліфта після 

■ відновлення електрозабезпечення

пб Забезпечується -

38, Пуск кабіни внаслідок подачі нової команди 
керування після зупинки кабіни між . 
поверховими (завантажувальними) площадками 
і усунення причини, що викликала зупинку

пб Забезпечується -

і М Відключення електродвигуна лебідки,
; накладання механічного гальма І зупинка 
і кабіни внаслідок:
- теплового перевантаження електродвигуна 

і лебідки;
- спрацьовування вимикачів безпеки;
•• короткого замикання

пб
пб
пб

Забезпечується
Забезпечується
Забезпечується

-

І іримітка:
* - повинно бути;
ф >1“ не ПОВИННО бТТН.

Вин рооу іші і і гя промели:

Заступник начальника 
випробу вальної лабораторії:

Фахівець з випробувань:

Д. ГДАДИШЕВ

ї, АВРАМЕИКО

Ч*1 -

с

Екотї’тт’хяічн 
з ПРОМИСЛОВОЇ 

ДН “Сумський 8 В 20



9 Обмотка М-гавидкості - - 1300 1300 Ї300 - - - -
10 Між обмотками В І М-швидкостей 1400 - - - - - - - - -
п Обмотка електромагніта гальма - - - 1000 - - - - - -

Транеформатор керування
Ї2 Первинна обмотка трансформатора - - - 1 і 00 1100 1100 - - - -
13 Вторинна обмотка трансформатора - - - і 000 1000 1000 - - - -
н Між обмотками трансформатора 1100 - - - - - - - -

Трансформатор сигналізації
15 Первинна обмотка трансформатора - - - 1000 1000 - ■■ ; - - -
16 Вторинна обмотка трансформатора - - - , 1100 - - - - - -
17 Між обмотками трансформатора 1100 - - - - - - - - -

Електромагнітна підводка
18 Від реле до відводки - - 1200 - - - - - -
19 Обмотка відводки ! - - - 1100 - - - - - -

ВИСНОВОК: опір ізоляції електричної мережі та струмоприймачів відповідає вимогам ПТЕЕС І ПУЕ,

Вимірювання провели:

Керівник робіт:

стор, 5 із 7



ят мдтюжет «^сіяіійшяеямшхвМа^деїжаїїаіік.

! .'<!: 
і з/н

Палка
елемента
(складової
частини)

Опис пошкодження, дефекту, відмови (кількісні 
характеристики, порушення вимог ВД)

Висновок
(рекомеидації)

3.7, Відсутнє захисне заземлення корпусів 
електричних апаратів на даху кабіни ліфта (п. 7.8.7. 
ПБЕ, п. П ,10.8.4, Методики),

о

І 6

Противага

Шахта

Поверхові
площадки

Виконати
заземлення

44. Зношена вище норми робоча поверхня вкладишів,
гумових півкілець і мастильних апаратів башмакІв 
противаги (п.п. 11.7.3.52., 11,7.3.53. Методики).
4.2. Частина ліфта, що не огороджена та обертається, 
не пофарбована в жовтий колір (п. 5.9.1.2 ДСТУ ЕН).
5.1. Застаріле фарбування стін і підлоги приямку
шахти ліфта, обладнання V приямку (п. 2,6 Додатку Е 
ДСТУ).
5.2» Присутня поверхнева корозія порталів, стулок і 
вузлів навіски, фартухів, лінійок і кареток дверей 
шахти 1-8-го поверхів, металевих елементів у шахті 
ліфта (и. 11,8.12. Методики).
5.3. Порушення штихмасу напрямних ліфта, 
затягнення кріплення кронштейнів (п, 11.7,4.30. 
Методики),
5.4» Зношені вище норми ролики дверей шахти 1-8-го 
поверхів (12 од.) (ті. 11.7,4.13. Методики).
5.5. Відсутнє захисне заземлення корпусів поверхових 
перемикачів і клемиої коробки півтакти ліфта, 
вимикачів безпеки Д1И і ДЗ (п. 7,8.7. ПБЕ, ті. 11.10.8.4. 
Методики).
5.6. Відсутнє приєднання до нульового захисного РЕ- 
нровідника напрямних ліфта у верхній їх частині (п. 
7.8.8. ПБЕ, п. 11.10.8,4. Методики).
5.7. Присутнє порушення регулювання дверей шахти 
і-8-го поверхів (п. 11.7,4.3. Методики).
5.8. Зношені більше норми деталі вимикачів дверей 
шахти типу ВБ-43 (8 од.) (п. 11.10,1.3. Методики).
5.9. Довжина напрямних противаги ліфта (2 од.) 
менше за норму (п. 6.4.14. ПББЕЛ, и, 1.1.7.4,3$. 
Методики),

Замінити
елементи

Пофарбувати в 
жовтий колір

Провести 
будівельні роботи

Виконати чистку і 
фарбування

Провести
регулювання

Замінити ролики

' Виконата 
заземлення

З’єднати напрямні 
з РЕ-провідииком

Провести 
регулювання 

Виконати ремонт 
або заміну 
Провести 

обмеження 
напрямних

6.1. Присутні часткові порушення покриттів порогів 
дверей шахти 1-8-го поверхів, оздоблення не 
відповідає вимогам (п, 5.3.3.1 ДСТУ ЕМ, п. І1.2.2. 
Методики),
6.2. Присутні часткові пошкодження декоративних 
обрамлень дверних прорізів 1-8-го поверхів (п. 11.2,2., 
н. 11.6,2. Методики).
6.3. Присутні порушення регулювання деталей кнопок 
виклику 1-8-го поверхів (н. 11 .>0.7.1. Методики).

Виконати 
будівельні роботи

бНЕКИїіЦ’ 
І М А ;

і-ксікцм технічний з промислової 
безпеки з правом проведення 
технічною огляду та/або 9 
експертного обстеження ліфтів:

ЕКСПЕРТ Т; 
З ПРОМНИ 
;№ “Є

Провести 
будівельні роботи

Викопати ремонт І 
регулювання

Ш ЕТГГ‘ (к< КУДРШ (посвідчення Х2 28-07-10)

стор, 20 із 20



НД-ФО-93-12.П
Державне підприємство

«Сумський експертно-технічний центр Держнраці» 
ЕЛЕКТРОВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ 

ПРОТОКОЛ
Ха 1023/19 від 21 листопада 2019 року 

Вимірювання опору заземлювального пристрою

ЗАМОВНИК: КНЇЇ «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5» СМР.
ОБ’ЄКТ: ліфт вантажний реєстр, №.1430. м. Суми. вуя. Вуя. М. Вовчок, 2.
НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ: п. З.7 .92., п. 1.8.26. (таблиця 1.836,) ПУЕ (у редакції 2017 року) та додаток і: таблиця 25. і додаток 2: таблиця 47. 
ПТЕЕС (у редакції 2017 року), МВВ-І .
ОБЛАДНАННЯ: КЕУУ 4 І05А «КУОКІТ5Н», заводський Хг 8168884, калібрований - 19.06.2018 року.
1. Характеристика заземлговального пристрою: паспорт відсутній
2. Результат зовнішнього огляду: задовільно
3. Характеристика грунту та його стан: суглинок, вологий
4. Метеорологічні дані: +10°С
5. Питомий опір грунту: <100 0м*м

Хз
з/п

Наймену
вання

об’єкту
вимірюван
ня та його 
призначен

ня

Опір. Ом
Вимірювання з приєднанням до магістралі зануяення Вимірювання без приєднання до магістралі занудення

По нормах 
ПУЕ Виміряний

Поправоч
ний

коефіцієнт,
Кс

Приведений 
з урахуван

ням
поправоч

ного
коефіцієнту

По нормах 
ПУЕ Виміряний

Поправоч
ний

коефіцієнт.
Кс

Приведений 
з урахуван

ням
поправоч

ного
коефіцієнту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1..
Контур 

: заземлення
Не більше 

4,0 0,58 2,3 1,33 - - -
г

ВОК: опір заземяювалького пристрою відповідає вимогам ПТЕЕС і ПУЕ.
'■< л -г.зі У
дЗт^іі^юваяяя провели:

і

с робіт:

Д. ГДАДИШЕВ,
Ш ■

2 С. ГІЕЧЕНЮК.

\ -\ /Дії

1. АВРАМЕИКО.

стер. 7 із 7



НД-ФО-94-12Д8
Державне підприємство

«Сумський експертно-технічний центр Дсржнраці» 
ЕЛЕКТРОВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

ПРОТОКОЛ
К« 1020/19 від 21 листопада 2019 року

ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ ЛАНЦЮГА МІЖ ЗАХИСНИМИ РЕ-ИРОВ1ДИИКАМИ 1 ПРИЄДНАНИМИ до них 
СТРУМОНРОВІДНИМИ ЧАСТИНАМИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК, НЕЙТРАДЛЮ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ,

ЗАЗЕМЛЮВАЧАМИ І ГОЛОВНОЮ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНОЮ ШИНОЮ <ГЗШ)

ЗАМОВНИК: КИП «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5» СМР,
ОБ'ЄКТ: ліфт вантажний реєстр, №1430 , м. Суми, вул. Вул. М. Вовчок, 2,
НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ: п, 1.8.203. ПУЕ (у редакції 2017 року) та додаток 1: таблиця 
25.. п. 1 ІТГЕЕС (у редакції 2017 року); МВВ-2
ОБЛАДНАННЯ: омметр ЕР200М . заводський № 1806341. калібрований - 28.08. 2018 року 
ПОГОДИ! УМОВИ; +10°С

А» 1 
з/іі !

Найменування елементів обладнання, які підлягають заземленню Результати
вимірювань

1 І Корпус увідного пристрою Не більше 0,1 Ом
;А,4 Корпус ІЇКП Не більше 0,1 Ом
4 і Панель ИКЇї Не більше 0,1 Ом

4. Дверці ІЇКП Не більше 0,1 Ом
5. Трансформатор ланцюга керування Не більше 0,1 Ом
6, Траиеформатор ланцюга сигналізації Не більше 0,1 Ом
7. Вторинна обмотка трансформатора ланцюга сигналізації Не більше 0,1 Ом
8. Корпус кінцевого вимикача Не більше 0,1 Ом
9. Рама лебідки Не більше 0,1 Ом
10. Корпус електродвигуна М1 Не більше 0,1 Ом

.1!,... Корпус електромагніта гальма Не більше 0,1 Ом

..12,... Каркас кабіни Не більше 0,1 Ом
ІЗ. Корпус світильника кабіни н/з
14. Металорукав н/з
15. Корпус кінцевого вимикача дверей кабіни и/з
16. Металорукав н/з
17, Корпус вимикача СПК н/з
18. Металорукав и/з
19. Корпус вимикача ВЛ н/з
20. Металорукав н/з
21. Корпус електромагнітної підводки н/з

! 22. Металорукав н/з
23. Корпус датчика точної зупинки н/з
24. Металорукав з н/з
25. Напрямні кабіни Не більше 0,1 Ом
26. Напрямні противаги Не більше 0,1. Ом
27. Корпус клемноїкоробки (напівшахта) н/з
28. Корпуса поверхових клемник коробок (1-8 поверхи) Не більше 0,1 Ом
29, Корпуса поверхових.перемикачів (і«8 поверхи) н/з
зо. Портали дверей шахти (.1-8 поверхи) Не більше 0,1 Ом
ЗІ. Корпуса вимикачів дверей шахти (1-8 поверхи) и/з
32. Корпуса вимикачів дверних замків (1-8 поверхи) н/з

Ці.
їм...

Корпуса кнопок виклику (1-8 поверхи) Не більше 0, і Ом
і Корпус вимикача натяжного пристрою Не більше 0,>Ом
Примітка: н/з- не заземлено.

і ^їОкрїтЕхтчішй/  ̂
Ь ПРОМИСЛОВОЇ 
1 ДЯ “Сумськії *



бПрограмний комплекс АВК - 5 (3.4.2*) укр. -1 - 100_ДЦ_ЛСССР

КНП "Клінічна лікарня №5" СМР 
( назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 152,202 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум -1 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження)
я

"___''________________________ 20_ р.

Капітальний ремонт ліфта реєстраційний номер 1430 в Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня №5" СМР за адресою: м.Суми вул. 
М.Вочок, 2.
70

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт ліфта реєстраційний номер 1430 в Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня №5" СМР за адресою: 

м.Суми вул. М.Вочок, 2
Капітальний ремонт ліфта реєстраційний номер 1430 в Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня №5" СМР за адресою: м.Суми 

вул. М.Вочок, 2

Основа: Кошторисна вартість 107,353 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,45258 тис.люд.-год

Кошторисна заробітна плата 25,561 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на “2 жовтня” 2019 р.

№
п/п

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру
Кіль-
кість

Вартість одиниці, 
грн.

Загальна вартість, грн
Витрати труда 

робітників, люд.-год.

Всього
експлуа

тації
машин

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної

плати

в тому 
числі за- 
робітної

плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



НД-ФО-95-І2.18
Державне підприємство

«Сумський експертно-технічний центр Держнраці»
ЕЛЕКТРОНИ ПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 1021/19 від 21 листопада 2019 року'

Вимірювання опору ізоляції електромережі та струмоприймачів
ЗАМОВНИК; КНП «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5» СМР.
ОБ'ЄКТ; ліфт вантажний реєстр. №1430 , м. Суми, вуя. Вуя, М. Вовчок, 2.
1. Напруга мережі живлення; 0,4 кВ.
2. Вимірювання опору ізоляції електричних апаратів, обладнання, вторинних кіл і електричних провоДок напругою до 1 кВ виконувалось мегаомметром типу 

ЗС 0202/2Г, заводський № $144$, 11=1000В, калібрований -14.06. 2018 року, згідно п. 1.8.191, (таблиця 1.8.34.) ПУЕ (у редакції 2017 року) та додатку 1: 
таблиця 27., ц. 1 і додатку 2; таблиця 48. ПТЕЕС (у редакції 2017 року), за температури +10°С, МВВ-3.

3. Вимірювання опору ізоляції звідних і силових кабелів напругою до 1 кВ виконувалось мегаомметром типу ЗС 0202/2-Г, заводський А» 81448, О2500В, 
калібрований -14.06.20! 7 року, згідно п. 1,8.210. ПУЕ (у редакції 2017 року) та додатку 1: таблиця 5., п. 2 ПТЕЕС (у редакції 20і 7 року), за температури 
+ !0’С, МВВ-3.

4. Вимірювання опору ізоляції електродвигунів змінного (постійного) струму напругою до } кВ виконувалось мегаомметром типу ЗС 0202/2-Г, заводський № 
81448, ІІ=500В, калібрований - 14.06.2018 року, згідно п. 1.8.67. (таблиця і,8.9.) і п. 1.8.58. ПУЕ (у редакції 2017 року) та додатку і; таблиця 22. і таблиця 
23. та додатку 2: таблиця 40. і таблиця 41. ПТЕЕС’ (у редакції 201? року), за температури +10°С.

Мінімально припустимий опір ізоляції електроустановок, апаратів, обладнання, вторинних кіл і електричних проводок змінного (постійного) струму 
напругою до 1 кВ - 0,5... і ,0 МОм.

Результати вимірювання
№
з/п

Найменування фідерів, щитків, 
щитів, рубильників та іншої 

апаратури

Лінія, дані Опір ізоляції, МОм
від до Ц-Ц Ьі-и Ег-І-з ь,.н СгБ Ц-М СгРЕ СгРЕ ц-ре РЕ-Б

Увідний пристрій
1 Увід, пристрою Шафи управління 1500 1500 1500 1400 1400 1400 ж- - ж -

Шафа управління
2 Силове розгалуження Автомату В АІ Тр-ру керування І4О0 1400 1400 1300 1300 1300 - ж -

і
і Автомату ВАІ Тр-ру сигналізації 1000 • А - 1000 1000 - - - -

1 І і 1 і Автомату В А .1 Пускачів «Н»і«В» і 500 1500 1500 1500 1500 1500 ж - -
гу * Пускачів Обмотки В-швидк. 140О , 1400 1400 1300 1300 1300 - - ж
у . . 1 Пускачів Обмотки М-шгшдк. 1200 1200 1200 1100 1100 1100 - - ж *

І і Пускачів Ея. магніту гальма 1000 * - 1000 1000 - - ж
- ш ,

і 2 . Електродвигун Мі
Обмотка В-швидкості - • І40О 1400 1400 - -

стор. 4 із 7
5



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2*) укр. - 3 - 100 ДЦ ЛСССР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 2. Машинне приміщення

9 ЖТ1-656-3 Монтаж світильника освітлення МП шт 3 85,20 256 256 1,5360 4,61
85,20 - - - -

10 & С1547-6-4 Свтильник шт 3 100,47 - 301 - - - -

11 & С1547-6-5 Лампа ЛЗП шт 3 7,18
-

22
- - -

12 ЖТ1-23-2 Фарбування металевих поверхонь м2 19 69,48
-

1320 896 0,9600 18.24
47,17 * _ - - -

13 ЖТ1-423-Р Заміна обмежувача швидкості шт 1 3060,55 - 3061 111 - 2.0040 2

однотипною конструкцією 111,16 - - - -

14 ЖТ1-425-1 Заміна каната обмежувача швидкості 10 м 6 147,11 - 883 883 - 2,6520 15,91
147,11 - - - -

15 & С1547-6- Трос д.7,8 м.п. 60 31,24 1874 - - - -

12-1 - - - - -

16 ЖТ1-424-5 Відмірювання вирізання, бандажування 10 м б 82,54 - 495 495 - 1.4880 8,93

кінців каната, 10м каната 82,54 - - - -

17 ЖТ1-312-5 Заміна гумових кілець шт 16 13,31 - 213 213 - 0,2400 3,84
13,31 - - - -

18 & С1547-6- Кільце К-3 шт 16 18,37 294 - - - -

14-3 - - - - -

19 ЖТ1-312-1 Заміна електродвигуна на однотипний двигун 1 49616,94 - 49617 243 - 4,3800 4,38
242,96 - - - -

20 ЖТ1-311-6 Ремонт редуктор з заміною манжет комплек 1 258,50 259 187 - 3,3720 3,37
т 187,04 - - - -

21 & С1547-6- Олива М10Г2К т 0,025 41959,91 - 1049 - - - -

15 - - - - -

22 ЖТ1-313-7 Заміна гальмівних накладок колодка 2 105,87 - 212 89 - 0,8040 1.61
44,60 - - - -

23 ЖТ1-313-8 Ремонт гальмівного пристрою пристрій 1 326,83 - 327 327 - 5,8920 5,89
326,83 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 2 - 60183 3700 - 68,78

Разом будівельні роботи, грн. 60183
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 56483
всього заробітна плата, грн. 3700



НД-Ф0-96-І2.18
Державне підприємство

«Сумський скенертио-технічний центр Держнраці»
ЕЛЕКТРОВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

ПРОТОКОЛ
№ 1022/19 від 21 листопада 2019 року

Визначення часу захисного автоматичного вимкнений живлення електроустановок 
ори однофазному замиканні на етрумооровідну частину’ або захисний РЕ-провідник

ЗАМОВНИК: КНП «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5» СМР.
ОБ'ЄКТ: ліфт вантажний реєстр. .№1430, м. Суми. вул. Вул. М. Вовчок. 2.
НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ; п. і .7.82. (таблиця 1.7.1.), п, 1.8.205. ПУЕ (у редакції 2017 року) та додаток 1: таблиця 25., п. 8 і таблиця 27.. п. 4 
ПТЕЕС (у редакції 2017 року), МВВ-4.
ОБЛАДНАННЯ: ЕР180М, заводський № 1806316, калібрований - 28.08. 2018 року,.
Визначення максимально допустимого часу вимкнення проведено шляхом вимірювання струму однофазного короткого замикання приладом типу 
ЕР180М, (заводський Де (806316) і визначення часу спрацювання по часово-струмовій характеристиці з порівнянням його на відповідність

х«

з/н
Вихідні дані Виміряні дані

Порівняльний аналіз часу 
спрацювання апарату захисного

вимкнення з максимально 
допустимим по нормі

Найменування
ецтумонрнймача,

електроустановки, лінії, об’єкта.
що

захищасвся зиарагом захисту

Тип апарату
захисного

Вид
захисту

Номінальний струм 
плавкої вставки
запобіжника або
розченлювача

елеетрохгапіткзго.
чи теплового. А

Виміряна
фазна

напруга
електроме

режі (ГЧі). В

Пбшшй
ОИф

ЯСТ)»
(ланцюга)

«фаза-
пуж»

Струм
однофазного

КЗ
Сфумоирнй-

мзча.
електроуста

новки.
лінії, об'єкта 
(розрахун

ковий)

Темпера
тура оточу

ючого
повітря 

(СС) 
(коеф. (’ 

ОГОЧ.

повітря)

Коеф.
кратності

1 розрахуй.
/

і тем.
розчешво-

вача

Визначе
ний час.
(с<ж.) по

. часово-
струмовій
характер-
рнсіжв
апарату
захисту

Найбіль
ший

„тонуєш-
ХГТХЙДЇ:ГЇ»Т

чає.

Відневі-
дае/Не
відпові

дає

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13

3 "в
? і

Елек'фодвкгун приводи 
лєЙд&й

”4 ;

М§2-80,;й: Комбі
нований = 40 223 - 600 - 15,0 <0,1 ОД

Відпові
дає

„„ . спрацюва^іяапарату
Вимірювання проведи: /

захисного вимкнення 
ДГДАДИШЕВ.ф

дьняє вимогам ПТЕЕС і ПУЕ. 
1. АВРАМЕНКО.

шок : час і

а'ПЕЧЕНЮКробіт:

стор. б із 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2*) укр. -5- юолц_лссср

1 2 3 І 4 І 5 І 6 І 7 8 9 10 11 12
Разом прямі витрати по розділу 4 6146 1063 - 19,18

Разом будівельні роботи, грн. 6146
- -

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 5083
всього заробітна плата, грн. 1063

Загальновиробничі витрати, грн. 358
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,74
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 63

Всього будівельні роботи, грн. * 6504

Всього по розділу 4 6504

Розділ 5. Противага

зо ЖТ1-427-4 Противага. Заміна вкладиша шт 4 93,82 375 189 0,8520 3,41
47,26 - - - -

31 ЖТ1-418-3 Заміна гумового півкільця шт 4 86,82 - 347 306 - 1.3800 5.52
76,55 - - - -

32 ЖТ1-427-4 Противага. Заміна масльонки шт 2 149.33 - 299 95 - 0.8520 1.7
47,26 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 5 1021 590 - 10,63

Разом будівельні роботи, грн. 1021
- і

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 431
всього заробітна плата, грн. 590

Загальновиробничі витрати, грн. 198
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,41 -
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 35

Всього будівельні роботи, грн. 1219

Всього по розділу 5 1219



(Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2*) укр. -7- 100_ДЦ_ЛСССР

1 2 З 4 5 10 11 12

44 ЖТ1-772-1

45 & С1547-6- 
21-3

Розділ 7. Поверхові площадки

Заміна визивниго апарата

Піна монтажна

шт

шт

420,03
101,84
102,13

3360

102

815 1,8360 14,69

Разом прямі витрати по розділу 7

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

3462

3462

2647
815
273

0,57
49

3735

815 14,69

Всього по розділу 7_________________________________
Разом прямі витрати по відділу 1

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

3735
99266 24109 435,68

99266

75157
24109

8087
16,9

1452
107353

Всього по відділу 1___________________________
Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
всього заробітна плата, грн.

107353
99266 24109 435,68

99266

75157
24109



,/рограмний комплекс АВК - 5 (3-4.2*) укр. -2- ЮО_ДЦ_ЛСССР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Капремонт ліфта рег№ 1430

Розділ 1. Загальні роботи

1 ЖТ1-11-1 Облаштування робочого місця без ліфт 1 450.25 450 450 8,6040 8.6
установлення верстата 450,25 - - - -

2 ЖТ1-24-1 Зняття навантаження з лебідки. ліфт 1 330,16 - 330 330 - 5,9520 5,95
Навантаження лебідки 330,16 - - - -

3 ЖТ1-25-3 Випробування дії уловлювачів ліфт 1 133,13 - 133 * 133 - 2,4000 2Л
133,13 - - - -

4 ЖТ1-26-1,- Переміщення кабіни вручну, поверх 8 6,66 - 53 53 - 0.1200 0,96
використовуючи штурвал вгору 6,66 - - - -

5 ЖТ1-26-2 Переміщення кабіни вручну, поверх 8 20,63 - 165 165 - 0,3720 2.98
використовуючи штурвал униз 20,63 - - - , -

6 ЖТ 1-22-9 Такелажні роботи. Обладнання вагою до маш 1 892,62 - 893 893 - 16.0920 16,09
200 кг кг з рознесенням в машинне 
приміщення

прим 892,62 - - - -

7 ЖТ1-27-1 Підготовка ліфтів до здачі в ліфт 1 11350,49 - 11350 11350 - 204,6240 204,62
експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 
зупинок з автоматичними розсувними 
дверима

11350,49

8 ЖТ1-27-3 На кожну зупинку понад 9 збільшувати або 
зменшувати. Ліфти з автоматичними

зупинка -1 1174,19 - -1174 -1174 - 21,1680 -21,17
1174,19 - - - -

розсувними дверима
Разом прямі витрати по розділу 1

Разом будівельні роботи, грн.

12200 12200 - 220.43

12200
-

в тому числі:
всього заробітна плата, грн. 12200

Загальновиробничі витрати, грн. 4092 -
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,54
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 735

Всього будівельні роботи, грн. 16292

Всього по розділу 1 16292



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2*) укр. 9 100_ДЦ_ЛСССР

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 152202

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



./Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2*) укр. -4- 100_ДЦ_ЛСССР

1 2 3 4 І 5 6 7 8 9 10 11 12
Загальновиробничі витрати, грн.

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

1253
2,68
230

61436

Всього по розділу 2 61436

Розділ 3. Станція керування і

24 ЖТ1-7 61-2 Ремонт шафи керування. Швидкість руху 
кабіни до 1 м/сек
Заземлення корпуса апаратури

шафа 1 647,08 647 647 10,1280 10.13

25 ЖТ1-657-1 точка 5
647,08

84,19
-

427 736
-

0,4920 2.46
27,29 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 3 1068 783 - 12,59

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

1068

285
783
252
0,49

42
1320

Всього по розділу 3 1320

Розділ 4. Кабіна ліфта

26 ЖТ1-777-1 Заміна поста керування ліфтом в купе пост 1 4949,73 4950 298 5.3760 5.38

27 ЖТ1-418-4
кабіни
Кабіна ліфта. Заміна вкладиша шт 4

298,21
123,11

-
492 306

-
1.3800 5.52

28 ЖТ1-418-3 Заміна гумового півкільця шт 4
76,55
86,82

-
347 306

-
1,3800 5.52

29 ЖТ1-418-4 Кабіна ліфта. Заміна масльонки шт 2
76,55

178.62 357 153
-

1,3800 2,76
76,55 - - - -



1 і Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. - 1 - 43_ДЦ_ЛСССР

КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради
( назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок^ сумі 173,118 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум _ тис. грн>-^=_- -------------- -------

( посилання на документ про затвердження )

"___ "_________________________ 20_ р.

Капітальний ремонт ліфта рег№771 в КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. Троїцька, 28 м.Суми.
70

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт ліфта рег№771 в КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. Троїцька, 28 м.Суми. 

Капітальний ремонт ліфта рег№771 в КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. Троїцька, 28 м.Суми.

Основа: Кошторисна вартість 138,507 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,81662 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата 45,67 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на “13 лютого" 2019 р.

№
п/п

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, 
грн.

Загальна вартість, грн.
Витрати труда 

робітників, люд.-год.

Всього
експлуа

тації
машин

Всього
заробіт

ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної
плати

в тому 
числі за
робітної

плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2*) укр. - 6 - 100_ДЦ_ЛСССР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 6. Шахта

33 ЖТ1-780-1 Заміна кнопки СТОП шт 1 97^52 98 15 0,2760 0,28
15,31 - - - -

34 ЖТ1-423-3 Заміна шківа натяжного пристрою шт 1 781,63 - 782 190 3,4200 3,42
189,71 - - - -

35 &С1547-6- Підшипник 205 шт 2 23,02 - 46 - - - -
30-1 - - - - -

36 ЖТ1-779-3 Заміна кінцевого вимикача уловлювачів вим-ч 4 472,20 1889 256 1.1520 4,61
СПК, ДУСК, НУ 63,90 - - -

37 ЖТ1-779-1 Заміна вимикача дверей кабіни і шахти шт 8 530,99 - 4248 900 - 2,0280 16,22
112,49 - - - -

38 ЖТ1-657-1 Заземлення корпуса апаратури точка 4 49,86 - 199 109 0,4920 1,97
27,29 - - - -

39 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, т 0,01 21263.22 - 213 -
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм - - - - -

40 ЖТ1-535-4 Рихтовка стулок дверей шахти стулка 16 85,20 - 1363 1363 - 1,5360 24,58
85,20 - - - -

41 ЖТ1-420-6 Ремонт каретки з заміною ролика шт 12 230,69 - 2768 1598 2.4000 28.8
133,13 - - - -

42 ЖТ1-770-1 Зняття поверхового датчика шт 8 19,97 - 160 160 - 0,3600 2,88
19,97 - - - -

43 ЖТ1-770-2 Установлення поверхового датчика шт 8 427,56 - 3420 367 0,8280 6,62
45,93 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 6 15186 4958 - 89,38

Разом будівельні роботи, грн. 15186
- -

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 10228
всього заробітна плата, грн. 4958

Загальновиробничі витрати, грн. 1661
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,47
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 298

Всього будівельні роботи, грн. 16847

|
Всього по розділу 6 16847



-..., (таші'Жі; ЛОК - 5 (3.4.1.1) укр.
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Л Є1547-0- 
■лі
ЖІ 1-649-2

&С 1547-6-1

ІЗ &С 154 7-6-2

и & С1547-6-3

15 ЖТ1-656-3

16 &С1547-6-4

17 & С1547-6-5

18 &С1547-6-6 
варіант 1

19 &С1547-6-7

20 & С1547-6-8

21 ЖТ1-656-2

22 Е9-75-2

22 РН20-12-1

24 ЖТ1-23-2

25 ЖТ1-311-8

26 ЖТ1-311-7

27 ЖТ1-424-1

43 ДЦ ЛСССР

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 2. Машинне приміщення

Заміна ввідного пристрою з кріпленням на 
дюбелях

пристрій 1 245.59 246 223 - 4,02 4.02
222,99 - - - -

Ввідний пристрій

Прокладка проводів освітлення МП

шт 1 2448,61 - 2449 - - - !

м 15 43,27
-

649 649
-

0.78 11,7
43,27 . - - - -

Провід ПВС м.п 15 7,17 - 108 - - - . . •

Автоматичний вимикач ВА

Щиток на модуль

шт 1 41,41 41 - - - -

шт 1 21,01
-

21
- - -

Монтаж світильника освітлення МП шт 3 85,20 256 256 - 1,536 4,61
85,20 - - - -

Свтильник шт 3 100,47 - 301 - - - -

Лампа ЛЗП

Трубка ПВХ

ШТ 3 7,18

8,20

-
22

- -

м.п. 4
-

33
- - -

ДБМ потай

Коробка розпаячна

100шт 0,2 46,96

67,36

9 - -

шт 1
-

67
- - -

Монтаж вимикача електропроводки 
освітлення МП

шт 2 72,10 144 67 - 0,6 Т2
33,28 - - - -

Виготовлення металевих грат т 0,01 29225,66 - 292 114 - 211.2 2.11
11444,93 - - - -

Монтаж металевих грат 1т 0,01 6717,07 - 67 66 - 106.452 1,06
6620,25 - - - -

Фарбування металевих поверхонь м2 10 69,48 - 695 472 - 0,96 9£
47,17 - - - -

Заміна канато-тягового шківа шт 1 7528,17 - 7528 270 - 4,86 4,86
269,58 - - - -

Заміна відводного блока шт 1 5428,93 - 5429 214 - 3.852 3.85
213,67 - - - -

Заміна тягових канатів. Підвіска 10 м 8 121,15 - 969 969 - 2,184 17,47

балансирна, пружинна. Канат діаметром 
до 10,5 мм

121,15 - - ~~



(Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2*) укр. -8- 100_ДЦ_ЛСССР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Загальновиробничі витрати, грн.

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

8087
16,9

1452
107353

Всього по кошторису 107353
Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробітна плата, грн.

452,58
25561

ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2 2147
1:2013 Дод. Кп. %)
44

ДСТУ Б Д. 1.1 - Вартість проектних робіт 11000
1:2013Дод. Кп.
49

ДСТУ Б Д.1.1- Вартість експертизи проектної документації 2700
1:2013 Дод. Кп.
50

Разом по главах 1-12: 123200

ДСТУ Б Д.1.1- Кошторисний прибуток (П) 3078
1:2013 п.5.8.16

ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 557
1:2013 п.5.8.16

Разом (гл. 1-12+П+ АВ + Р +І) 126835
Разом: 126835

25367Податок на додану вартість



ТП1-16-9

50 ЖТ1-777-1
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ЛІ і|\ - 5 (3.4.1.1) укр.
X

Загальновирооничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

<10 & СІ 547-6- 
44

47 ЖТ1 -648-1

48 ЖТ1-649-3

49 ЖТ1-657-1

Всього по розділу 2

Розділ 3. Станція керування

Заміна станції керування ліфтом шт

Шафа керування шт

Демонтаж силової електропроводки м

Прокладка проводів в коробах м

Заземлення корпуса апаратури точка

Разом прямі витрати по розділу З

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальнозиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по розділу 3

Розділ 4. Кабіна ліфта

Заміна поста керування ліфтом в купе 
кабіни

пост
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43 ДЦ ЛСССР

5 6 7 8 9 10 11 12
2723
5,71
490

41851

41851

1 7460,00 7460 7460 125 125

1
7460,00

29742,19
-

29742
-

70 34,61
-

2423 2423 0,624 43.68

70
34,61
56.54

-
3958 3168

-
0,816 57,12

5
45,26
84,19

-
421 136

-
0,492 2,46

27,29 - - - -
44004 13187 - 228,26

44004
-

30817
13187
4315
8,48
729

48319

48319

1 4541.73 4542 298 5,376 5,38
298,21 - - - -



43 ДЦ ЛСССР

В НІ і І.І.І іишиУмліал*.
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62

63

64

65

66

67

68

ЖТ1-779-3

Ж71-779-2

ЖТ1-657-1

С111-1816

ЖТ1-535-4

ЖТ1-770-1

ЖТ1-770-2

3 4 5 6 7 8 9
Разом будівельні роботи, грн. 4591

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1961
всього заробітна плата, грн. 2630

Загальновиробничі витрати, грн. 882
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,83
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 157

Всього будівельні роботи, грн. 5473

Всього по розділу 5 5473

Розділ 6. Шахта

Заміна кінцевого вимикача уловлювачів вим-ч 4 472,20 1889 256
СПК, ДУСК, НУ 63,90 -
Ремонт вимикача дверей кабіни і шахти вим-ч 2 141,12 - 282 282

141,12 -
Заземлення корпуса апаратури точка 4 49,86 - 199 109

27,29 -
Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, т 0,01 21263.22 - 213 -
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм - -
Рихтовка стулок дверей шахти стулка 6 85,20 - 511 511

85,20 -
Зняття поверхового датчика шт 3 19,97 - 60 60

19,97 -
Установлення поверхового датчика шт 3 427,56 - 1283 138

45,93 -
Разом прямі витрати по розділу 6 4437 1356

Разом будівельні роботи, грн. 4437
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 3081
всього заробітна плата, грн. 1356

Загальновиробничі витрати, грн. 454
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,96
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 82

Всього будівельні роботи, грн. 4891

10 11

1,152

2,544

0,492

1,536

0,36

0,828

12

4,61

5,09

1,97

9,22

1,08

2,48

'24,45

■Я

З

■1
. І
:-І
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Капремонт ліфта рег№ 771

Розділ 1. Загальні роботи

1 ЖТ1-11-1 Облаштування робочого місця без ліфт 1 450,25 450 450 8,604 8£
установлення верстата 450,25 - - -

2 ЖТ1-24-1 Зняття навантаження з лебідки. ліфт 1 330,16 - 330 330 - 5,952 5,95
Навантаження лебідки 330,16 - - -

3 ЖТ1-25-3 Випробування дії уловлювачів ліфт 1 133,13 - 133 133 - 2,4 2.4
133,13 - - - -

4 ЖТ1-26-1 Переміщення кабіни вручну, поверх 3 6,66 - 20 20 - 0,12 0,36
використовуючи штурвал вгору 6,66 - - - -

5 ЖТ1-26-2 Переміщення кабіни вручну, поверх 3 20,63 - 62 62 - 0,372 1,12
використовуючи штурвал униз 20,63 - - - -

б ЖТ1-22-9 Такелажні роботи. Обладнання вагою до маш 1 892,62 - 893 893 - 16,092 16.09
200 кг кг з рознесенням в машинне 
приміщення

прим 892,62 - - - -

7 ЖТ1-27-1 Підготовка ліфтів до здачі в 
експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9

ліфт 1 11350,49 - 11350 11350 - 204,624 204,62
11350,49 - - - -

зупинок з автоматичними розсувними 
дверима

8 ЖТ1-27-3 На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зупинка -6 1174,19 - -7045 -7045 - 21,168 -127,01
зменшувати. Ліфти з автоматичними 
розсувними дверима

1174,19 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 1

Разом будівельні роботи, грн.

6193 6193 - 112,13

6193
- -

в тому числі:
всього заробітна плата, грн. 6193

Загальновиробничі витрати, грн. 2077
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,33
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 375

Всього будівельні роботи, грн. 8270

Всього по розділу 1 8270
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75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

І ІІ15-182-4 
і /;>=•/, 15 
121-і 15-182-5 
Н2=1,15 
С111-1895 
варіант 1 
РН 12-27-1

РН12-18-2

РН 12-17-2

РН12-6-2

РН 12-2-3

РН 12-5-3

РН7-10-3

С111-2015-6 
варіант 1 
РН20-40-1

С311-15-М

«ИМйНМс
. ; ■. і { 1) укр. 43 ЛЦ ЛСССР

■ 3 4 5 6 7 8 о 10 11 12

І
Відділ 2. Ремонт машлриміщення

35,244 11,84Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
під вапняної фарби

100м2 0,336 1576,82 - 530 530 -
1576,82 - - - -

Очищення вручну внутрішніх поверхонь 
стель від вапняної фарби

100м2 0,214 2002,56 - 429 429 - 44,76 9,58
2002,56 - - - -

Шпаклювання стін шпаклівкою 100м2 0,17 4634,80 - 788 774 - 87,0228 14.79
4553,90 - - - -

Шпаклювання стель шпаклівкою 100м2 0.03 6129.66 - 184 181 - 115.5888 3,47
6048,76 - - - ...

Шпаклівка т 0,025 4606,48 - 115 - - - -

Грунтування стін з землі та риштувань 100м2 0,55 926,73 86,94 510 270 48 10,008 . 5,5
491,79 30,66 17 0,5658 0,31

Фарбування раніше пофарбованих стель 
усередині будівлі водоемульсійними

100м2 0,214 8815,08 - 1886 1301 - 119,1 25,49
6078,86 - -

95,28 32,01
сумішами
Фарбування раніше пофарбованих стін 
усередині будівлі водоемульсійними

100м2 0,336 7567,65 - 2543 1634 -
4863,09 - -

69.432 20,2
сумішами
Просте олійне фарбування раніше 
пофарбованих підлог усередині будівлі

100м2 0,291 4054.63 - 1180 1005 -
3454,94 - - - -

Просте олійне фарбування раніше 
пофарбованих стін усередині будівлі

100м2 0,465 4727,89 - 2198 1849 - 76,956 35.78
3975,55 - - - -

Просте олійне фарбування раніше 
пофарбованих дверей та решіток

100м2 0,08 6771.38 - 542 471 - 113.988 9,12
5888,62 - -

235,536 18.84
усередині будівлі
Забивання вибоїв у цементних підлогах 
площею до 1,0 м2

ІООмісць 0,08 11576.63 - 926 926 -
11574,24 - - - -

ЦКС кг 20 9,25 185 - - - -

Навантаження сміття вручну 1 т 0,118 87,51 - 10 10 - 1,956 0,23
87,51 - - -

Перевезення сміття до 15 км т 0,118 69,42 69,42 8 - 8 - -
0,03- 13,74 2 0,224

Разом прямі витрати по відділу 2 12034 9380 56 186.85
0,3419

Разом будівельні роботи, грн. 12034
в тому числі:

2598вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
всього заробітна плата, грн. 9399
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И«и< ,*■ ■ ’ ? 3 4

*ч-
N • і / І рос д. 10,5 м.п.
4а-

1
і

і І і
<-1ч/ / і Заміна обмежувача швидкості 

однотипною конструкцією
шт

. » 'ІІІ 1 426-1 Заміна каната обмежувача швидкості 10 м

'і! Л 01847-6-
,2-1
Ж Г1-424-5

Трос д.7,8 м.п.

;і; Відмірювання, вирізання, бандажування 
кінців каната, 10м каната

10 м

;і:і Ж Г1-312-3 Ремонт електродвигуна з заміною комплек
підшипників т

34 & С1547-6- 
1-10
варіант 1

Підшипник шт

35 Т_РАХУНОК Проточка передньої та задньої кришки 
ел.двигуна

шт

36 ЖТ1-418-3 Заміна гумового півкільця шт

37 & С1547-6- 
14-3

Кільце К-3 шг

38 ЖТ1 -312-4 Ремонт електродвигуна з заміною 
півмуфти

шт

39 ЖТ1-311-6 Ремонт редуктор з заміною манжет комплек
т

40 & С1547-6- 
15

Олива М10Г2К т

41 ЖТ1-313-3 Заміна пружини пружина

42 ЖТ1-313-7 Заміна гальмівних накладок колодка

43 ЖТ 1-313-8 Ремонт гальмівного пристрою пристрій

44 &С1547-6- 
4-1

Коврик діелектричний шт

Разом прямі витрати по розділу 2

Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
всього заробітна плата, грн.
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5 6 7 8 9 10 11 12
80 44.39 3551 - - - -

1 3060,55
-

3061 111
-

2,004 2
111,16 - - - -

4 147,11 - 588 588 - 2.652 10,61
147,11 - - - -

40 35.32 - 1413 - - - -

12 82,54
-

990 990
-

1,488 17,86
82,54 - - ■ -

1 419,35 - 419 419 - 7,56 7,56
419,35 - - - -

2 201,23 - 402 - - - -

2 500,00

-

1000

24 76,55
-

1837 1837
-

1,38 33,12
76,55 - - - -

24 12,25 - 294 - - - -

1 4360,57
-

4361 186
-

3,348 3,35
185,71 - - - -

1 258,50 - 259 187 - 3.372 3,37
187,04 - - - -

0,015 41959,91 629 - - -

2 106,08
-

212 69
-

0,624 1,25

34,61 - - - -
2 105,87 - 212 89 - 0,804 1,61

44,60 - - - -
1 326,83 327 327 - 5,892 5,89

326,83 - - - -
2 123,46 247 - - - -

- - - - -
39128 8103 - 147,1

39128
-

31025
8103
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ІИИ’! і 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
і , гіі 1 Заміна електромагнітної відводки відводка 7 4734,4А 473/ 144 2.592 2,59їй

1 143,76
н ■ ’■■.'! 1 І/8-і Кабіна ліфта. Заміна вкладиша шт 4 123.11 492 306 1,36 5,52
*Т '•н 76,55

і..| «4 / V. / І -118-3 Заміна гумового півкільця шт 4 86,82 347 306 1,36 5,52
1 76,55

/і 1 ЖІ1-418-4 Кабіна ліфта. Заміна масльонки шт 2 178.62 357 153 1,36 2,76
76,55 -

д< • ЖГ1-417-4 Заміна декоративного покриття підлоги м2 3,7 409.86 1516 360 1,752 6.48
купе кабіни 97,18 - ........

ЬС ЖТ1-417-5 Заміна плінтуса купе кабіни м 4 107,48 - 430 357 - 1,608 6,43
89,20 - - -

Разом прямі витрати по розділу 4 12418 1924 - 34,68

Разом будівельні роботи, грн. 12418
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій , грн. 10494
всього заробітна плата, грн. 1924

Загальновиробничі витрати, грн. 646
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,34
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 115

Всього будівельні роботи, грн. 13064

Всього по розділу 4 13064

Розділ 5. Противага

57 ЖТ і-427-4 Противага. Заміна вкладиша шт 4 93,82 375 189 0.852 3.41
47,26 - - - -

58 ЖТ1-418-3 Заміна гумового півкільця шт 4 86,82 - 347 306 - 1,38 5,52
76,55 - - - -

59 ЖТ1 -427-4 Противага. Заміна масльонки шт 2 149,33 - 299 95 - 0.852 1.7
47,26 - - - -

60.ЖТ1-427-1 Противага. Заміна пружини шт 4 325,32 - 1301 791 - 3,564 14.26
197,70 - - - -

61,ЖТ1-427-2 Заміна тяги. шт 4 567,25 - 2269 1249 - 5,628 22,51
___________________ _____________________________ і 312,19 - - - -
Разом прямі витрати по розділу 5 4591 2630 - 47,4

■ >-■» Д";



Державна служба України -з питань праці 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

40009. м, Суми, вул. Косшпмнська, буд. 18;кодзаСДРЇЖУ 30175035; 
тетУфахс: {0542)61-14-51,77-04-24, «7-87-56; Е-шайї ®£ЙШ§МШХЛй

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Х« 59.09.04-І356.19.Н

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

ЛІФТА ПАСАЖИРСЬКОГО

Реєстраційний Я» 1695 Заводський Ж15179

Адреса рожтаіиуваинй: м, Суми. »Ж Троїцька, 20

Видано: Комунальному некомерцІЙному підприємству «Клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської рада;

Суммц вул. Троїцька, 70

Висновок розроблений на підставі договору:.Ж 1119 від 09.09.2019 р.

Відповідальний виконавець: Експерт технічний з промислової безпеки з правом 
проведення технічного огляду та/або експертного, 
обстеження ліфтів К. КУДРШ (посвідчення Яа 28- 
07-10 від 07.03.2007 р.), служб, теж: (0542) 22-71-27

Продовжений строк безпечної експлуатації ліфта: буде встановлений після

та проведення повторного 
експертного обстеження ліфта

Даний висновок' експертизи повинен
'татіїЯ«Я

м. Суми
З П РПМіЮОВЩ ПОЛКИ 
ДО “Сумський ІТЇГ

ліфта



ЖТ1-772-1

&С1547-6- 
21-3

мгпижс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. - £
оО 4 5

Всього по розділу 6

Розділ 7. Поверхові площадки

Заміна визивниго апарата шт

Піна монтажна шт

Разом прямі витрати по розділу 7

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по розділу 7_________________________________
Разом прямі витрати по відділу 1

Разом будівельні роботи, грн. 
втому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по відділу 1



43 ДЦ ЛСССР

О 7 8 9 10 11 12

4891

3 391,47 1174 306 1.836 5.51

1
101,84
102,13

-
102

- - -

- - - - -
1276 306 - 5,51

1276

970
306
103

0,21
18

1379

1379
112047 33699 - 599.53

112047
-

-

78348
33699
11199
22,86
1966

123246

123246



1. Підстави дай проведений експертного обетежеиия:
Е Закінчення продовжуваного (граничного) строку безпечної експлуатації ліфта.
2. Договір Ка 1 119 від 09.09.2019 р., укладений між Державним підприємством «Сумський 

йсепергао-технішшй центр Держпраці»! Комукальнимшекомерційним підприємством «Клінічний 
пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради.

2. Мста проведення, експертного обстеження:
Визначення технічного стану».встановлешм можливості* умов та строку подальшої 

■експлуатації ліфта .в зв’язку з закінченням продовжуваного (граничного) строку безпечної {
експлуатації (20.08.2019 р., згідно висновку• експертизи № 059.09.04-1269.15 від 25.08.2015 р.» 
виданого ДП «Сумський ЕТТЦ»). ?

3. Загальні відомості про ліфт;
{Виробник Київський завод ліфтів іеаитехвиробів 1

1:'Тил і-модеяь- ліфта Пасажирський» ПП-400А
“Заводижпй номер .. 15179
Дата виготовлення Березень 1990 року
Мривод Електричний V

.'Вантажопідйомність, кг 320 г

■ІДхетраційний номер 1695 а
Дата введення в експлуатацію 03 лютого 1992 року ' Ч-.

5 ■
Допустима температура в машинному 
приміщенні, шахті (® С; мін... .макс.) +5... +35

■■ ’
Ь-

Навколишнє середовище» в якому може 
еігспдунгувагаеядіфт

Сухе. Відносна вологість повітря не більше 80% 
за температури повітря +20° С

н

Готичний строк експлуатації ліфта 25 років і "і- :Ч-
Повна назва організації або прізвище, ініціали 
суб’єкта господарювання - фізичної особи 

■■ власника

Комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви 

Марії» Сумської міської ради
<

■"Код'за ЄДРПОУ або- номер свідоцтва про 
реєстрацію' суб’єкти.господарювання - 

{фізичної,особи власника
02000323

Юридична адреса організації- власника 40022. м, Суми, вул. Троїцька. 20
Місцезнаходжешія організації або місце 
проживання фізичної особи, Телефон власника

40022» м. Суми, вул. Троїцька» 20: 
тел.:(0542)6б-59-59

МісцєзнШіояжєййя ліфта м. Оумщ вул. Троїцька, 20 '(жіноча консультацій)

Відомості про попередні експертні обстеження

Всього проведено: 2
Останнє експертне обстеження проведено ДП 

«Сумський ЕТЦ» (результати позитивні, висновок 
№ 059.09.04-1269.15 від 25.08.2015 р.)

4. Шдомосп про експертну оргапІзанпо та фахівців, що проводили експертне обстеження:

■Повна назва експертної організації
?

Державне підприємство
«Сумський експертно-технічний центр Держпраці»

Код за ЄДРПОУ 30175035
?Місцезнаходження експертної 
{організації, телефон 40009, м, Суми, вул. КосівщийськаДВ; тея.‘(0542)6ї-14-51

Жадав органу, якай видав дозвіл на Центральний апарат
(проведення робіт Держгірпромиагляду України
І '.'■■ Яз 448.15.30 від 15.06,2015 р. (продовжений)"" <
{Номер, дата видачі, термін дії (переоформлений Мз 454.12.30 від 24.02.2012 р.ї і
{дозволу
!

(переоформлений Ж1237.13.30 від-2Х.ГПЙШЗ^)уд^Ль.аіє до 
24.02.2022Кр?па'т ткич$|^у

{зпгомиоюВшШй»
( ДП •Сумс&к^гаЦ«трР’ 2Ь 20
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~ ‘ .; ч | 3 і 4 і 5 і 6 | 7 8 9 10 11 12

1і
І

Загаг.ьнозиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

3227
7,04
606

15261

Всього по відділу 2 15261
Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
втому числі:
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

124081 43079 56 786,38

124081

80946
43098
14426

29,9
2572

138507

19 0,34

Всього по кошторису 138507
Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробітна плата, грн.

816,62
45670

Разом по главах 1-12: 138507

ДСТУБД.1.1- 
1:2013 п.5.8.16

Кошторисний прибуток (П) 4779

ДСТУБД.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 979
1:2013 п.5.8.16

Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) 144265
Разом: 144265

Податок на додану вартість 28853



■ іїСуМСЬНИЙ-ЄКСП&ВГНФ'ТЄХМЇЧКИЙЦ&ІЇТд—„—т-у—---- - — —~~~—~—- .... ■.■■■■■..... —№£$&(№$&13&§Л&№

Опуйєж даерей шахти 4
Висота, підйому, м 9,9
М леріал огородження шахти Цегла

.- Гай: лебідки Згяобоїдним редуктором і канатотяговим шківом

А Ву»пості про відповідність фактіїчних умов експлуатації ліфта паспортним даним:
Ге жкж робіт, що викоиуютвея

».а-идааадгк-- "яжьяіагиііза..............
В ід по відао вимогам паспортних даних ліфта

й ї ЛбІдьшою і найменшою 
^Г-ачою-томпературою Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

4л .характеристикою середовища 
. ійіухонйбезпечйе, ножежоиебезпечне, 
ітжсщщє, тощо)

Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

то. фу шщіонуваиням системи, безпечної 
> яшатшш, технічного обслуї'ойування

ТОМ-ЙНТУ
Відповідає вимогам діючих нормативних-документів

ЗагальвяїРстан ліфта
/справний, несправний, працездатний, працездатний) Несправний

Загальна кількість-дефектів, пошкоджень і відмов, 
внесених ДО ВІДОМОСТІ

31

У тому 
... числі:

усунутих під .чає .проведення, даного 
екскертного обстеження

-

потребують усунення до проведення 
повторного експертного обстеження * 31

потребують усунення, до початку ексилуатації -

дефекти, пошкодження І ВІДМОВИ ПІСЛЯ 
проведення: випробувань

Випробування не проводились в
повному обсязі через несправний стан 

ліфта

X Висновок комісії:
Усупутїг порушення, які вказані у відомості дефектів, пошкоджень і відмов (Додаток 9), 

.аллахом Нроведещщ ремонту устаткований. або модернізації (реконструкції) ліфта.
За результатами проведеного експертного обстеження встановлено, що ліфт пасажирський 

>,;зодеький. Ха 15179, .реєстраційний Ха 1695), який належить Комунальному иекомерційиому 
: Гзірнєметву «Клінічний пологовий будинок Пресвятої- Діви Марії» Сумської міської ради і. 
тоттацюваний- за адресою: м. Суми, вул. Троїцька* 20, не відновідас вимогам чинних 
яврмятивпих документів і не може бути допущений до подальшої експлуатації.

8& Рекомендації власнику ліфта:
ДП «Сумський ВТЦ» рекомендує не експлуатувати ліфт до виконання рекомендацій, що 

• ииачеиі у розділі 9 даного висновку,, отримання позитивних висновків за результатами: 
йроислених повторного експертного обстеження і позачергового технічного огляду. '

йиеперї технічний з промислової 
Зг.зкеки з правом проведення 
; ечиічного оглядута/або 
ЄХЄЙЄрТН0ГО обстеження ліфтів 
служб, зел,: (0542) 22-71-27):

Фах івень з неруйніви ого 
ча«іроаго(УТ,ТІТ, МТ; її рівня) 

-'служб, тед.:. (6542) 67-87-54):

_ СУДРЇН (посвідчення X» 28-07-10)

РАМЕНКО (посвідчення ХаХа 4317, 
4310,3.5983)

, стер; 5 із 20



Державна служба України з питань прані
' ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ДЕРЖНРАЦІ»
40009, м. Суми, аул, Косівшниська, буд. 18; код З» ЄДРП0У 30175035; 
Тйи/факс: (0542) 61-14-51,77-Й-М 67-87-56; В-ямяЬ

СЬКИЙЕТЦ»
• С®АСУЛЕНКО

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

№ 59Л9ЛМ-1357Л9.Н

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

ЛІФТА ПАСАЖИРСЬКОГО

Реєга^адШШ'ЖІбШ- ■ Заводський Ж15178

Адреса роеташува там: м, Суми, вуй, Троївдка, 20

Видано: Комунальному некомерідйному підприємству «Клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради; 
м, Суми, вуж Троїцька, 20 у

Висновок розроблети'йиа надстав! договору: Ж ТІ 19 від 09,09,2019 р,

Відповідальний виконавець: Експерт технічний з промислової безпеки з правом 
проведення.технічного огляду та/або експертного 
обстеження ліфтів К, КУДРІН (посвідчення Ж 28- 
07-10 вад 07.03,2007 р,), служб, теж: ф42) 22-71-27

буде встановлений після 
усунення виявлених порушень 
та проведення повторного 
експертного обстеження ліфта

м. Су м и

зберігашїшірйвемсвіваеиойгом ліфта 
з-жоадоейої вай 
ДО ‘‘Сумськім ЕТЦ”



X ІЖезяви для ироведеиия експертного обегсжеіша;
1. Закінчення продовжуваного (граничного) строку безпечної експлуатації ліфта,
2, Договір X» 1119 від 09,09,2019 р.» укладений між Державним підприємством «Сумський 

-гкспертіго-технічний центр Держпраці» і.Комунальним некомерційяим иїдітриємством «Клінічний 
: лшіогевий будинок Пресвятої Діви. Марії» Сумської міської рада..

3. Мета проведення експертйого обстеження:
Визначення технічного стану, встановления можливості, .умов та строку подальшої 

експлуатації ліфта в зв’язку з закінченням продовжуваного (граничного) строку безпечної 
експлуатації (20.08.2019 р., згідно висновку експертизи М 059.09.04-1270.15 від 25.08.2015 р,,

. заданого Дії «Сумський ЕТЦ»).

X Загальні відомоетіпро ліфт:
Виробник Київський завод Ліфтів і сантехвиробів
'Тин І модель ліфта Пасажирський, ПП-400А
Хводеький помер 15178
Дата виготовйеиня Березень 1990 року
і'їривод ...... Едактришпй ........ .................
; Вантажопідйомність, кг 320
: Реєстраційний номер- 1695
Дати введення в ексшіуатаціго 03 лютого 1992 року

■ Допустима температура в машинному 
тфпміщеияї, штат (® С;мія..,.макС.) 4-5,,,+3.5

-йавколшянє середовище, в якому може 
експлуатуватися ліфт

Сухе. Відносна, вологість повітря не більше 80% 
за температури повітря +20° С

.Граничний строк експлуатації ліфта * 25 років
Повна назва організації або- ирїзвнніе» ініціали 
суб’єкта господарювання - фізичної особи 
власника

Комунальне некомерційяе підприємство 
«Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви 

Марії» Сумської міської ради
"Код за ЄДРПОУ або номер свідоцтва,про 
реєстрацію суб’єкта. господарювання - 

: фізичної особи-власника
02000323

"Юридична адреса Організації-власника 40022, м. Суми. вул. Троїцька, 20
МіецеюаходЖешйг. організ ації- або місце 
хфожявацня. фізи чцої- особи, телефон власника

40022, м, Суми, вуя. Троїцька, 20; 
Тел.:(0542)66-59-59

.Місцезнаходження ліфта м, Суми, вул. Троїцька, 20 (жіноча консультація)

, Відомості про попередні експертні, обстеження

Всього проведено:. 2
.Останнє експертне обстеження, проведено ДІЇ 

«Сумський ЕТЦ.» (результати- позитивні, висновок 
№ 059.09.04-1270.15 від 25.08.2015 р.)

4, Відішоеті ппв екедер іііу ергаїгізаціго та фахівців» що проводили експерте обстеження;

1 іовиа назва експертної організації Державне підприємство
«Сумський екепертио-техн.ічиий.центр Держпраці»

іКодзаЄДРПОУ 30175035
(Місцезнаходження експертної 
ЮрганізацІЇ» телефон, 40009, м. Суми, вул, К©еівщинська,18; телл(0542)61-14-51

(Назва органу, який видав дозвіл на Центральний, апарат
(проведення робіт ДержгірнромнагяядуУкраїни ж ,ч

Ха 448,15,30 від 15.06,2015 р, (продовжений)
і Номер, дата видачі, термін дії (переоформлений X» 454,12.30 рід 24.02.20Й рМ-
(дозволу (переоформлений Хе 1237.13.30 відШі;ЬЖ1ШЙЖ'^йВ€ р°
г .... 24,02.2022 рпроміОовсн/вйЖиІОІ

'"Є' і



1

/пьккть дверей шахти 4
■: Висота підйому, м 9,9
і Матеріал огородження, шахти Цегла

Гни лебідки 3 глобоїдним редуктором і канатотяговим шківом

За дадом. робіт, що виконуються
■За пайбільшою і найменшою 
г.абочоіо температурою

в експлуатації ліфта паспортним даним: 
Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

5$ харакГСрнстикйіо середовища 
- табухонебез почне, пожеж0иЄбезпЄчие,: 
.. рсснвпе, тощо)

Відповідає вимогакі паспортних даних ліфта

35 фупкщодуваиням системи безпечної
ійсилуатаціп технічного обслуговування 
жремевту 

Відповідає вимогам діючих норметивних документів

»«Результати екепертпого обстеження:
Загальний стан ліфта

^'справний, ііееїірзв'нййіирацездатний, непрацездатний) Несправний

Загальна кількість дефектів, пошкоджень І відмов, 
внесених до відомості 29

■ У тому 
' числі:.

усунутих під час проведення даного 
експертного обстеження -

потребують усунення до проведення 
повторного експертного, обстеження „ 29

потребують усунення до початку експлуатації. -

дефекти, пошкодження і відмови після 
проведейня випробувань

Випробування не проводились в 
повному обсязі через несправний стан 

ліфта

з, Внсіпюоп комісії:
Усунути порушення, які вказані у відомості дефектів, пошкоджень і відмов (Додаток 9), 

■шляхом проведений ремонту устаткований або модернізації (реконструкції) ліфта.
За результатами проведеного експертного обстеження встановлено', що ліфт пасажирський 

:• заводський '№ 15178, реєстраційний Ма 1696), який належить Комунальному некомерційному 
■іл’дприємству «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради і 
З'їй’ашований за. адресою: м, Суми, вул. Троїцька, 20, не в'ідиовідяє вимогам чинних 
нормативних документів і ке може бути допущений до подальшої експлуатації.

К Рсковісида ції власнику ліфта:
ДП «Сумський ЕТЦ» рекомендує не експлуатувати ліфт до виконання рекомендацій, що 

•шаачемї у розділі 9 даного висновку, втримання позитивних висновків за результатами 
жзведених повторного експертного обстеження і позачергового технічного огляду л іфта.

експерт технічний З промислової 
безпеки з- правом проведення 
технічного огляду та/або 
гЛСПСртЙОГО обстеження ліфтів 
теужб. тел.: (0542) 22-71-27):

•Фахівець з иеруйиівного 
,,їй толю (Ут'пт, МТ; її рівня) 
телужб. тел.: (0542) 67-87-54):

7КУДВЩ (посвідчення № 28-07-10)

РАМЕНКО (посвідчення ЖИа 4317, 
4310,35983)

стор. 5 із 20

■



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР

ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ УКРАЇНИ»

40009, м. Єуми/вул. КЖйЩйнсвка,ІВ 
да./факе1(|^16ІЧ4-5І

ЗАТВ

Ж®,

Орський ВТЦ» ■■ 
ЗДР. Ворончагін

НОВОК ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ОХЬЇШЙНїРАЦІ 
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Хй 59.-09, -04.-1392.13

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОВТОРНОГО ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 
ТА ПОЗАЧЕРГОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

ЛІФТА ЛІКАРНЯНОГО

Реєстраційний Ж <28 Заводсйкиї Ж 24748

Адреса розташування: м. Суми, вуя. Троїцька, 20

Видано: Комунальній установі «Сумський лологовий буданрк Ж І»; 
м, Суми, вуя. Троїцька, 20

Висновок розроблений на підставі 'договору: Ка 2317 від 19,1 1.2013 р.

Відповідальний виконавець: Експерт технічний з прожданий технічного огляду 
та/або експертного обстеження ліфтів, експертизи 
проектної документації та-спроможності суб’єктів

...  гості одарю вашій виконувати роботи підвиїцецої
р:СХнебейекй^^ек<іплуатувати ліфти К.Г. Кудрін 
і/ ,/посвід^
і,'. .'/'ЙШЙ^йпелефон: (0542)22-71-27 '

Продовжений; строк, безпечної екснлуазпцн ліфта..: 4 роки

Настунве.екснертие обстеження провести в терміитдо Вшстопада2017 р.

Даний вивйййок..екегйртйзи ловинеіі 
■ зберігатися разом з паспортом ліфта

м. Суми



І, Підстав» для яроведания екснертаого обстеження;
Договір № 2317 від 19.11.2013 р. між державним підприємством «Сумський експертао-

текаїчний центр Держтіриромншдяду України» та Комунальною установою «Сумський 
ПОЛОГОВИЙ будинок №1»,

»- Мста проведення експертного обстеження:
Визначення: технічного стану, встановлення можливосте умов та строку подальшої

експлуатації ліфта після закінчення граничного строку експлуатації (серпень 2003 р,).

ЦЕ Загалми відомості-яро,ліфту ......................... __   ..
Дай ліфта Лікарняний, Б5-ГВ
Підприємство - виробник Центральний Ремонтно-механічний завод м. Ленінграда
,Дата виготовлення Серпень 1978 р.
Заводський номер 24748
/Реєстраційний номер 428

Організація- власник ліфта Комунальна установа 
«Сумський пологовий будинок № 1»

Адреса. установки ліфта м, Суми, вул, Троїцька, 20
: -Причина проведення експертного 
/Обстеження: Закінчення граничного строку експлуатації

I V . Відомості про уповноважену організацію та Фахівців, що проводили експертне
^£?««£ннаі. ................................................... ...................................... .............................. .............

Назва уповноваженої організації Державне підприємство. «Сумський екснертио- 
технічиий центр ДерЖгїрпромнагляду України»

Назва, органу, який видав-дозвіл 
,а проведення робіт

Державна, служба гірничого нагляду га промислової 
безпеки У країни

ЇШмер, дата видачі, термін дії 
дозволу

№ 1237.13,30 від 22.11.2013 р,(переоформлений 
454.12.30 від 24.02.2012 р.), термін дії - до 24.02.2017 р.

Склад експертної комісії
ДІБ, посада, номер посвідчення, 
дата видачі,)-

Керівник комісії;
Кудрін К.Г. - Експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного обстеження 
ліфтів,'■'експертизи^ проектної документації та 
спроможності суб’єктів господарювання виконувати 
роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати л іфти 
/посвідчення Мя 28-07-10 від 20.03.2013 р,7; фахівець з 
неруйиївного контролю її рі вня (VI') /посвідчення № 
27400 від 23.09.2013 р./; електромеханік з ліфтів' 5-го 
розряду /посвідчення № 64 від 01,06.199$ р»/
Члени комісії;
Гладишев Д.П. - Фахівець з неруйиївного контролю її 
рівня (ИТ) /посвідчення № 27542 від 08.10,2013 р,/; 
Мороз М.І.- Фахівець з исруйнІвного контролю. 11 рівня. 
(МТ) /посвідчення № 2332$ від 12.10.2011 р,/

32 ВирмоетІ яво розглянуті в процесі експертного обстеження технічні,
^ВДаЬйЦішньмстраичні та- нормативні документи;
і, Технічний регламент ліфтів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
22Ж2О09 р. № 465 /далі -.Регламент/,
2 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
даяюстування) машин, механізмів, устатковаиня підвищеної-небезпеки, затверджений 
Яйставовою Кабінету- Міністрів України від 26.05,2004 р, № 687 /далі “ Порядок/.
3. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та На експлуатацію 
(застосування)' машин, механізмів, устатковаяйя підвищеної небезпеки, затверджений постановою 
КабінетуМіністрів України від-26.10.2011 р.№1107.
4, ДСТУ ЕМ 81-112003 «Норми безпеки- до конструкції та експлуа
електричні», Цк»’

«Норі 2 ІЗ 22
» .4

мм



ІиомоСТіпро проведені ремонти ліфта

Останній капітальний ремонт ліфта проведений у 
листопаді 2013 р, ПРБП «Рембуд» (дозвіл X»

025,12.59-29.22.2 від 09.03,2010 р. виданий ТУ
Держгірпромнагляду України у Сумській області, 

строк дії - до 23,01.2017 р.) із заміною тягових 
канатів, каната ОШ, КТШ, ОШ, РГЛ та інших деталей 

і механізмів згідно експертного висновку Хй 59.-09,- 
04.-0352.12(11) від 03:05.2012 р., виданого Дії 

«Сумський ЕТЦ»

-жнертніобстеження

Всього проведено: 2
Останнє експертне обстеження проведено ДП 

«Сумський ЕТЦ» (результати негативні, висновок Хй 
59.-09.-04.-0352.12(11) від 03.05.2012 р.)

С^ззшоли з електричних вимірювань

Електричні вимірювання проведені електротехніч ного 
лабораторією ПРБП «Рембуд» (дата проведення - 

25.11.2013 р.), що має дозвіл X» 223 Л 2,59-31.62.3 від 
16,07.2012 р, виданий ТУ Держгірпромнагляду 

України у Сумській області, строк дії - до 16.07.2017 
р. тасвідоцтво- про атестацію X» РУ-1118/12 від

18.12.2012-р, (строк дії - до 18,12.2015 р.) 
Протоколи відповідають вимогам ПБЕЕС. ПТЕЕС та 

ПУЕ

IV Результат експертного обстежений:
Загальний стан ліфта Справний

Зетльяа кількість дефектів, пошкоджень та відмов. 
Внесених до ВІДОМОСТІ

-

.У
«ЖЗЕ

потребують усунення до проведення 
наступ ного експертного обстеження

дефекти, пошкодження та відмови після 
проведення випробувань Не виявлено

^^жтаацІУ ідодо ремонту, модернізації, реконструкцГі ліфта:
ж=зжиня, які впливають на безпечну експлуатацій ліфта, відсутні.

У1..ЩСЯ060К-. комісії:
V результатами проведеного повторного експертного обстеження ДП «Сумський ЕТЦ» вважає, 
,Д>ї лікарняний (заводський X» 24748, реєстраційний Хй 428), який належить Комунальній

уст2»®йї «Сумський- пологовий будинок X» І» і встановлений за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 
Т? вйжвїдйе вимогам чпмаих нормат ивних документів ї може бути допущений до 
«аіажянї експлуатації.
•Т^к^важийй строк безпечної експлуатації ліфта- 4 роки.
/■гзстзстяй експертне-обстеження ліфта провести в термін до 29 листопада 2017 р.

Х1Ц Рекомендації власнику ліфта:
•. Т ?' експлуатувати згідно вимог чинних нормативних документів та інструкцій заводу - 
.жр»:«5яйка після-отримання дозволу на експлуатацію ліфта згідно «Порядку видачі дозволів  ̂на 
ша-«м робіт-підвищеної небезпеки та па експлуатацію (застосування) машин, механізмів. 
у.:ж»«я*ия підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
2-■ ":‘-.2Мі р, X» 1467 та рішення про поновлення його роботи посадового особою
П-ггрЕгірпромйаі'ляду України, яка заборонила його ексшіуатацію.

«ладу та/або
жжаюо обстеження ліфтів 
служб, теж: (0542) 22-71-27/:

’&к ®.ЇЦ 5.....
К.Г. КудрІн /посвідчення Хй 28-07-10/

стор. 5 о 22



ЗАТВЕРДЖУЮ:

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
* ^7 Де

За резуяьдаамя обстеження лікарішного ліфта.

Ліфта Б 500/4 

Вантажопід”смність §00 __кг

Номінальною швидкістю 0,5___м\с

Реєстраційний номер.__ _ §413

Підприеметво-вдасшік ліфту Пологавйй будинок К»1

Ексиертаий висновок повинен уфимуаатись 
разом з паспортом ліфта

м Суми 2003 рік



Загальний стан ліфту
(сіфавне»йееїфзвнеиіінда-гве,йж»одатя0

/ ....
Потрібна заміна ліфта

Загальна чисельність дсфсетів, пошкоджень І 
відмов,заиесеинх до відомості (додаток 1) В т.ч,:

*

ліквідованих до проведений загальгаотй 
технічного освідчення

*

ліквідййаних при проведенні ремонту,рекопетрукціі 
. та иодериізакіі

*

вимагають усунений при проведенні чергового
1 технічного: обслуговуваипй

*

} вимагають. усунення при проведенні чергового 
> ремонту

*

і Дефекти ,пошкоджений та відмови після випробування

УРекомеяДйВО мода ремоиту'Модсриіззпііла і їетїї

Потрібна зргадьва замша ліфта.

8 Висновки комісії
Ліфт не відповідає вимогам ПББЕЛ та вимагає замінп.
Термін наступного екснертиого ойстеякеиня | -

Список додатків:
І,Відомість дефектів, пошкоджень Та відмов, 
2,3ві'с про проведення внирооувамия. 
З.Протокол нетруйнуйзчого койтродю ліфту.

ІМ.Калиш
В.ГЛугввик

ЮЛ«БІлОус

Предетавнйкі власника ліфта:
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1 Загальна інформація яро ліфт
Тяв ліфту лікарняний
Модель ліфту Б 5СЮ/4 ~~  — .
Паднрнсмство-ва якому жиюїовленнЯ .ліфт Ленінградський ЛЗ
Дата виготовлення 1962 р. В ексилуатадіїз 1963 року
Заводський номер ЇЖ —
Реєстраційна:» номер 54Й ~ ~~ '
Організація власник ліфту Пологовий будинок Хсі
Місце встаномвиия ліфту Пологовий будинок Ж 1
Причина проведення експертного 
«йтежеяяя

Закінчення терміну експлуатації

2 Дамі про евздертау організацію
Назва експертної організації КІГВергакаяь’* ' ' ' .........
Назва органу »яе був отриманий атестат
акредютай

Доржнаиадохоронирйці України

Номсрдата видам»,термін дії атестату г дозвіл М990Л2Ж29Д2Т”
акредитації від 25 вересня. 2002 року
Номер аоговоруйанрведенпя..експертного
обстеження

З Иормапівпа документація попроведеиию 
експертйого обстеження

Втпачсиия Порядок проведення експертного обстеження ліфті»
. Методика проведення ехеїкртшн© обстеження ліфтів
■НББЕЛ

ДНА0П 0.56-1.02.-92
ТОСТ 22011-95

*>
4 Паспорта) дай! ліфту

Грузои'н«**емніеть, кг 500
■'Чжда вяеаипцйв -
Номінальна швидкість руху каб. м\с 0.5 м/с
Тин керування Кнопочне,
Числозупинок 4
Число дверей шахт»
Висота під”йв.му -
Конструкція шахти Цегляна
Привід (електрнчнмй, гідравлічний) Електричний'
Допустима температура у машинному приміщеній, 
щасті (мінімальна,макеимальиа)

(+5-+35)*С

Оточуюче ссреаойише, в якому може
сксилуаіувагасяліфЦвшкжна
вояогіетцйаеичейіеть
ийяоМіВнбутовоиебезоечна^оижжопебеевечнй. .......

Відмосиа вологість не більше 60% при температурі +20*

Оідиадідшт. фактичних умов експлуатації д^
Використання ліфту за призначенням. ....... Відповідає ....... ......................

тм&¥Гг&Ш&Х¥1І9 ..... - Згідно паспортних денних ........................
Ткиппгипта V матіНШОМУ ЯОИМІ1ЦЄИНІ ТИ ВІЯСТІ + 19*С
Оточуюче середовище ... ................... . Відповідає
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Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс: (0542) 700-404, е-таіі: <іге5иг5@5тг.аоу.иа 
\уеЬ-сайт: йгезигз.зтг.аоу.иа, код ЄДРПОУ 40456009

ЖШіМд уьОЄ.ОІ-ІЄІУ£і/
І

£0

На № від

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради VII скликання

Шилову В.О.

Про розміри ставок місцевих
податків

Згідно з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Податкового кодексу України департаментом забезпечення ресурсних 
платежів Сумської міської ради підготовлені, а Сумською міською радою (далі - 
СМР) затверджені наступні ставки місцевих податків у сферах торгівлі, 
громадського харчування та побутового обслуговування населення:

- фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для першої 
групи платників єдиного податку - 10% розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, 
на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи 
платників Податковим кодексом України; для другої групи платників єдиного 
податку - 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД 
ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом 
України, що вдвічі менше максимальної ставки цього податку (20% розміру 
мінімальної заробітної плати); у разі здійснення платниками єдиного податку 
другої групи господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, 
селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади застосовується 
максимальний розмір ставки єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року 
(рішення СМР від 19 червня 2019 року № 5300-МР «Про встановлення фіксованих



ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців», яке набрало чинності з 
01.01.2020);

- ставки земельного податку та орендної плати за користування 
земельними ділянками встановлені залежно від цільового призначення земель, а 
пільги визначені групам (категоріям) платників податків у відповідності до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження 
форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (рішення 
СМР від 19 червня 2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю», яке 
набрало чинності з 01.01.2020). Ставки орендної плати за користування 
земельними ділянками у сферах торгівлі, громадського харчування та побутового 
населення наведені в додатку 1;

- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
встановлені залежно від місця розташування (зональності) та типів об’єктів 
нерухомості у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки» (рішення СМР від 19 червня 2019 року № 5302-МР 
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки», яке набрало чинності з 01.01.2020). Ставки цього податку 
у сферах торгівлі, громадського харчування та побутового населення наведені в 
додатку 2.

Директор департаменту Ю.М. Клименко

Боженко 700-139 
Корж 700-409



Додаток 1

Ставки орендної плати за користування земельними 
ділянками

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код
області

Код
району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно- 
територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 
територіальної громади:

18 19
5910136300,

5910136600 місто Суми

18 15 5910191501 село Піщане
18 15 5910191503 село Верхнє Піщане

18 15 5910191505 село Житейське

18 15 5910191507 село Загірське

18 15 5910191509 село Кирияківщина

18 15 5910191511 село Трохименкове
Вид цільового призначення земель Ставки орендної плати за користування 

земельними ділянками 
(відсотків від нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено в межах 
населеного пункту

за земельні ділянки за
межами населених 

пунктів

Код Найменування Для
юридичних

осіб

ДЛЯ

фізичних
осіб

Для
юридичних

осіб

для
фізичних

осіб

1 2 3 4 5 6
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, крім: 4 4 4 4

магазини для роздрібної торгівлі 
продовольчими та непродовольчими 
товарами;

4 4 10 10

торгівля поліграфічною продукцією, 
печатною продукцією засобів масової 
інформації (газети, журнали тощо);

3 3 3 3

торгівля ювелірними виробами із 
дорогоцінних металів; 5 5 5 5

торгівля із тимчасових споруд; 12 12 12 12
дрібний ремонт взуття, одягу та 
годинників в тимчасових спорудах; 3 3 3 3

складське господарство для оптової та 
роздрібної торгівлі та зберігання 
майна, продукції для її здійснення; 
надання послуг по зберіганню

3 3 3 3



продукції та майна;
приватні аптеки; 4 4 4 4
торгівля чорними та кольоровими 
металами, вторинною сировиною; 3 3 3 3

для виробництва алкогольних, 
слабоалкогольних та 
прохолоджувальних напоїв.

5 5 5 5

для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних 
приміщень, платник стоянок та інших 
будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку), 
крім:

4 4 4 4

під розміщеними ринками, площа 
земельної ділянки під якими 
перевищує 2,0 га

3 3 3 3

- для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд для торгівлі 
нафтопродуктами, скрапленим та 
стислим газом для автотранспорту;

10 10
10 10

автотехобслуговування та ремонт 
автомобілів;

4 4 4 4

платні автостоянки; 4 4 4 4

- казино, гральні автомати,
букмекерські заклади, приміщення для 
проведення та продажу лотерей.

12 12 12 12

ресторани, кафе, бари, нічні клуби; 6 6 6 6
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування, в т.ч.:

- - - -

туристичні агентства, бюро 
подорожей;

3 3 3 3

готелі; 4 4 4 4

ресторани, кафе, бари, нічні клуби; 6 6 6 6

- їдальні; 3 3 3 3

- літні майданчики. 8 8 8 8

інші об’єкти комерційного 
використання

3 3 3 3

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (адміністративних 
будинків, офісних приміщень, платник 
стоянок та інших будівель громадської 
забудови, які використовуються для

4 4 4 4



здійснення підприємницької та іншої 
діяльності, пов’язаної з отриманням 
ірибутку), крім:

під розміщеними ринками, площа 
земельної ділянки під якими 
перевищує 2,0 га

3 3 3 3

03.13 Цля будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування, крім:

3 3 3 3

пошиття та ремонт одягу, взуття, 
годинників, хімчистка, пральні,
ремонт побутової техніки, тощо;

3 3 3 3

ремонт та виготовлення ювелірних 
виробів;

5 5 5 5

- фотоательє, фотосалони, фотостудії; 4 4 4 4

- салони молодят, салони краси; 4 4 4 4

ломбарди, інтернет-кафе; 6 6 6 6

- лазні, сауни; 7 7 7 7

бюро обрядових послуг; 5 5 5 5

офіси та адміністративні приміщення 
для надання всіх видів юридичних, та 
інформаційних послуг, в тому числі 
експертних та страхових; для 
здійснення бухгалтерського обліку, 
оподаткування, аудиту, операцій з 
нерухомістю, рекламою тощо
(нотаріальні, адвокатські контори, 
контори юридичної консультації, 
страхові компанії, рекламні агентства, 
приватні проектно-вишукувальні
роботи тощо);

4 4 4 4

- автотехобслуговування та ремонт 
автомобілів;

4 4 4 4

платні автостоянки; 4 4 4 4

приватні лікувальні, оздоровчі
заклади;

3 3 3 3

приватні фітнес клуби, тренажери 
зали, інші спортивні зали;

3 3 3 3

для будівництва та обслуговування 
будівель приватних видавництв газет 
журналів тощо;

4 4 4 4

- для інших об’єктів комерційною 
використання.

4 4 4 4



Додаток 2

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно 3 
КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або 
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5900000000
Сумська
область

5924700000
Сумський 

район/м. Суми

5910136300 
Зарічний район

м. Суми, 
5910136600 

Ковпаківський
район м. Суми

об’єднана територіальна громада м. Суми

Класифікація будівель та споруд Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код найменування
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона

1230 Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,25 0,24 0,23 0,21 0,25 0,24 0,23 0,21

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,5 0,475 0,45 0,4 0,5 0,475 0,45 0,4

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

1230.4 їдальні, кафе, закусочні тощо 0,25 0,2375 0,225 0,2 0,25 0,2375 0,225 0,2

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,125 0,1188 0,1125 0,1 0,125 0,1188 0,1125 0,1

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,125 0,1188 0,1125 0,1 0,125 0,1188 0,1125 0,1

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,125 0,1188 0,1125 0,1 0,125 0,1188 0,1125 0,1


