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Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю « У н іп р о м є н є р г о с є р в іс »
для юридичної особи: найменування юридичної особи

51931. м.Кам’янське. Дніпропетровській області. вул.Сачко. 6у д .17 кв .51
місцезнаходження

Код ЄДРПОУ 31980150 КВЕД 33.12
код згідно з ЄДРПОУ

Слюсар Сергій Анатолійович
і’мя та по батькові керівника

ел.почта: ок @ире5.сот.иа: bp.olaa.upes@amail.com: моб.тел.098-637-27-29
номер телефону, телефаксу, адреса електроної пошти;

51909, Дніпропетровська обл »м.Кам’янське, Дніпропетровській області, 
вул.В’ячеслава Чорновола.1. ЧАО «ЮЖКОКС»
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування_______ цивільної_________
відповідальності перед третіми____ особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» договір № МС 01/01-13 від 01.02.2013

Я, Слюсар Сергій Анатолійович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, роботи 
верхолазні____________________________________________________________
найменування виду робіт підвищеної небезпеки и/или машин, механізмів, обладнання підвищеної 
небезпекі, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються і /  або 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в 
тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих 
об'єктів ( цехів, дільниць, структурних підрозділів):

Кількість робочих місць, у тому числі на яких існує підвищеній ризик 
виникнення травм.
На підприємстві працює 130 чоловіка з них 20 чоловік виконує роботи підвищеної 
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на 
балансі підприємства, а саме - роботи на висоті та верхолазні роботи

mailto:bp.olaa.upes@amail.com


Кількість будівель і споруд (приміщень). виробничих об’єктів (иехів. дільниць, 
структурних підрозділів)
Адміністративний корпус розташований на території Дніпровського 
металургійного заводу

Кількість виробничих об’єктів (иехів. дільниць, структурних підрозділів) : ТОВ
«Уніпроменергосервіс» складається з наступних виробничих дільниць:

- Дільниця №1 (виконує роботи в конвертерному та киснево-компресорному 
цехах ПАТ Дніпровський металургійний комбінат)

- Дільниця №2 ( виконує роботи в ТЕЦ ПАТ Дніпровський металургійний 
комбінат)

- Дільниця №4 (виконує роботі на аглофабриці, новопрокатному та 
сортопрокатному цехах ПАТ Дніпровський металургійний комбінат)

Інші відомості
Прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

На ТОВ «Уніпроменергосервіс» наказом № 05 від 09.01.2018 р по підприємству 
призначені:

- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ 
«Уніпроменергосервіс» директор Слюсар Сергій Анатолійович;

- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю 
структурних підрозділів й функціонування системи управління по охорони 
праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією - заступник 
директора з охорони праці Піщик Ольга Анатоліївна;

- Відповідальні за стан умов та безпеку праці, безпечне виконання робіт по 
дільницям :

Майстер дільниці №1 Пшинік Олександр Володимирович: 
майстер дільниці №2 Гончар Сергій Іванович;
начальник комплексної дільниці Самойленко Віталій Олександрович, майстер 
дільниці №4 Андрієнко Валентин Леонідович.

Наявність служби охорони праці:
На ТОВ «Уніпроменергосервіс» наказом від 03.01.2012 р №02/1 створена 
служба з охорони праці, наказом № 03 від 03.01.2012 р затверджено положення 
про службу та наказом № 20 від 26.02.2018 р затверджено положення про 
систему управління охороною праці на підприємстві.

Інформації про інструкції:

На ТОВ «Уніпроменергосервіс» розроблені та затверджені наказами по
підприємству інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт згідно 
положення:
1. інструкція №25 «При виконанні робіт на висоті»
2. інструкція №26 «При роботі на риштовках і підмостях»

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників:
На ТОВ «Уніпроменергосервіс» наказом № від 16.01.2018 р створена 
постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члені комісії 
пройшли в ТОВ учбових комбінатах «Дніпробуд» та «Спектр» (м.Дніпро) 
перевірку знань та мають посвідчення про перевірку знать з Правил по охороні 
праці при виконанні робіт на висоті -  НПАОП 0.00-1.15-07, та перевірку знань 
законодавства з охорони праці и мають посвідчення:



№
пп

Прізвище та ім’я 
по батькові

посада №, дата 
посвідчення 
навчання з 
охорони 
праці,номер і 
дата протоколу

№, дата 
посвідчення 
навчання з 
правил роботи 
на висоті, 
номер і дата 
протоколу

Місце
проведення
навчання

1 Слюсар
Сергій
Анатолійович

директор № 00486 від 
02.02.2017р 
№ 11 від 
02.02.2017р

ТОВ
Учбовий
комбінат
«Спектр»

2 Піщик Ольга 
Анатоліївна

Заступник 
директора 
з охорони 
праці

№ 05914 
13.08.18р 
№ 181/4.7 від 
13.08.18р

№ 02933 
16.05.18р 
№082 від 
16.05.18р

ТОВ
Учбовий
комбінат
«Дніпробуд»
«Спектр»

3 Слюсарь
Микола
Іванович

Заступник
директора
3
ремонтів

№80.1-16- 
038.09-17-01- 
2367 
21.11.2018р 
№38-КС112- 
18 від 
21.11.2018р

№ 04442 
від 18.06.18р 
№ 124
від 18.06.18р

Інститут 
післядипломної 
освіти «Ксиме»

4 Дзюба
Володимир
Вікторович

Головний
інженер

№ 05969 
31.08.17р 
№204/4.7 від 
31.08.17р

№ 04443 
від 18.06.18р 
№ 124
від 18.06.18р

ТОВ
Учбовий
комбінат
«Спектр»

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
робітників:
На ТОВ «Уніпроменергосервіс» наказом №137 від 12.12.17 р затверджено 
положення про порядок проведення навчання та перевірці знань з питань охорони 
праці, затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, 
робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки знань з питань 
охорони праці оформляються протоколі для допуску робітників до виконання робіт;

Експлуатаційна документація:
На ТОВ «Уніпроменергосервіс» є паспорта на усі пояса запобіжні лямкові зі 
стропами із капронової стрічки. На запобіжних поясах маються бирки з 
інвентарними номерами та строком наступного проведення іспиту.
Запобіжним поясам проведені іспиті статичним навантаженням 400 кгс 02.09.18р. 
Результати іспитів записані в «Журналі обліку та огляду такелажних засобів, 
механізмів та пристроїв».

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
ТОВ «Уніпроменергосервіс» забезпечено спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту у повному обсязі.

1 Чоботи шкіряні 20 пар
2. Костюм бавовняний -  20 компл
3. Рукавиці бавовняні -100 пар
4. Окуляри захисні -  20шт



5. Запобіжні пояси -  20 шт

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного 
забезпечення

На ТОВ «Уніпроменергосервіс» є затверджені програми проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по 
професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом №137 від 12.12.17 
затверджено та введено у дію Положення про проведення навчання та перевірці 
знань з питань охорони праці, підприємство має кабінет вступного інструктажу з 
плакатами та наглядовими посібниками, також є нормативно-правові акті з 
охорони праці: ( та інши)

Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОПО.ОО-4.15-98
Правила охорони праці в металургійної промисловості НПАОП 27.0-4.01-08
Правила виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
Положення о застосуванні нарядів-допусків при виконанні 
робіт підвищеної небезпеки

НПАОП 27.0-4.02-90

Правила безпеки при ремонті обладнання на 
підприємствах чорної металургії

НПАОП 27.1-1.11-89

Правила охорони праці в газовому господарстві 
підприємств чорної металургії

НПАОП27.1-1.10-07

ОСТ 14.55-79 Бирочна система на підприємствах чорної 
металургії

НПАОП 27.5-6.01-79

Правила будови та безпечної експлуатації парових та 
водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.08-94

Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів 
пару та гарячої води

НПАОП 0.00-1.11-98

Правила атестації зварників НПАОП 0.00-1.16-96
Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.20-98
Правила захисту від статичної електрики НПАОП 0.00-1.29-97
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13
Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04
Типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, 
спецобуви та інших засобів індивідуального захисту 
робітникам металургійної промисловості

НПАОП 0.00-3.04-79

Типова інструкція з організації безпечного проведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах

НПАОП 0.00-5.12-01

Правила безпеки під час виконання робіт при спорудах 
об’єктів із монолітного бетону та залізобетону

НПАОП 45.2-1.11-97

Правила безпеки під час реконструкції будівель та споруд 
промислових підприємств

НПАОП 45.2-1.12-01

Правила експлуатації вогнегасників НПАБ.Б 01.008-2004
Положення о медичнім огляді робітників певних категорій ДНАОП 0.03-4.02-94
Закон України «Про охорону праці» 14.10.1992
Типове положення про порядок проведення навчання з 
питань охорони праці

НПАОПО.ОО-4.12-05

Та інши



Маємо дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки

№514.12.12 діє до 27.06.2022 
№068.12.12 діє до 02.02.2022 
№592.12.12 діє до 27.07.2022 
№0964.14.12 діє до 18.09.2019 
№0980.17.12 діє до 21.08.2022
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Слюсар С.А.

(ПІБ)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці

2019р

Примітки: 1. Фізична особа -підприємець своїм підписом надає згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті


