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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВ «Українські системи енергомодернізаціїї»__________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51935, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вулиця Гайдамацька, будинок 3, офіс 2_________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 33127466,_________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

директор Сергеев Олександр Володимирович__________________________________________

тел.(0561409-22-30, тел 067 911 99 50 ,тел./факс 409-22-30,usem kr@ukr.net_________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м.Кривий Ріг, Металургійний район, Інгулецький район, Долгинцівський район, Покрівський 
район, Саксаганський район. Тернівський район. Центрально-міський район.__________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м___________________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_______________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____________________
(дата проведення аудиту)

Я.Сергєєв Олександр Володимирович____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

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

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м________________________________________
(найменування виду робіт

зварювальний агрегат ДУГА -  56./2, електродриль В8В650Е, кутова личкувальна машина Р\УТ 
08-125Т___________________________________________________________________________ ___

mailto:kr@ukr.net


підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
робочих місць -  5, в т.ч. на яких існує підвищений ризик -  5__________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Косянчук Віктор Миколайович -головний інженер ( інж. з охорони прятті за 
суміщенням) наказом по підпрємству від 04,01.2017 №01-ОТ призначений відповілальним за

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці, створена служба з охорони прані.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказами по підприємству призначені відповідальні особи:
Наказ від 09.11.2017 № 64 -  ОТ «Про призначення осіб, відповідальних за безпечну організацію та 
проведення робіт в замкнутому просторі»____________________
Наказ від 09.11.2017 № 63 -ОТ « Про призначення осіб, відповідальних за безпечну організацію та
проведення газонебезпечних робіт»_____________________________________________________
Наказ від 09.11.2017 №60-ОТ «Про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт
підвищеної небезпеки»______________________________________ __________ •________‘_____
Наказ від 09.11.2017 №59-ОТ «Про призначення осіб, відповідальних за електрогосподарство»
Наказ від 09.11.2017 №61-ОТ «Про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку»
Наказ від 09.11.2017 №62-ОТ «Про призначення виконавців робіт по наряду-допуску»_________
Накази від 01,07.2015 №64-ОТ , від 06.06.2016№45-ОТ«Про введення в дію інструкцій з охорони
праці»____________________________________________________________________________
Наказ від 09.11.2017 №66-ОТ «Про призначення відповідальних за організацію і виконання робіт на 
висоті»

На підприємстві розроблені та введені в дію посадові інструкції керівників та фахівців, інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт,ведуться журнали реєстрації інструктажів з питань 
охорони прані._____________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
На підприємстві розоблені та введені в дію наступні положення:
«Система управління охороною праці ТОВ «УСЕМ» переглянута та затверджене наказом від 
01.07.2015№65-ОТ
«Положення про службу охорони праці ТОВ «УСЕМ» переглянуте та затверджене наказом від 

22.02.2017 №29-ОТ
«Положення про порядок проведення навчання і перевіркизнань з питаньохорони праці та пожежної 
безпекиТОВ «УСЕМ» » переглянуте та затверджене наказом від 22.02.2017 №29-ОТ 
«Положення про нарядну системуТОВ «УСЕМ» переглянута та затверджене наказом від 
01.07.2015№65-ОТ
«Положення про порядок застосування нарядів-допусків привиконанні робіт підвищеної небезпеки
ТОВ»УСЕМ» переглянуте та затверджене наказом від 01.07.2015№65-ОТ
«Положення про порядок розробки та затвердження інструкцій з охорони праці та пожежної
безпекиТОВ »УСЕМ» переглянуте та затверджене наказом від 01.07.2015№65-ОТ
«Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
ТОВ «УСЕМ» переглянуте та затверджене протоколом загальниї зборів трудового колективу ТОВ
«УСЕМ» від 22.02.2017 №1



аказом від 04.01.2017№ Ю-ОТ на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці в складі голови комісії -  директора Сергеева О.В., членів комісії -  головного 
інженера Косянчука В.М., бухгалтера Косянчук І.Г.-уповноважена трудового колективу з питань 
охорони праці.
Наказом від 08.10.2017 №58-ОТ затверджено перелік робіт підвищеної небнзпеки.
Наказом від 09.11.2017№60-ОТ начальника дільниці Боковенко І.Ф.призначено особою, • 
відповідальною за безпечну організацію та проведення робіт підвищеної небезпеки на обєктах 
підприємств.
Наказом від 09.11.2017 №62-ОТ призначені виконавці робіт по наряду-допуску,відповідальні за 
безпечну організацію та виконання робіт підвищеної небезпеки- наальник дільниці Боковенкр І.Ф., 
майстер дільниці Скуратов М.Д.
Наказом від 09.11.2017№63 -ОТ начальника дільниці Боковенко І.Ф. призначено відповідальним за 
безпечну організацію газонебезпечних робіт, майстра Скуратова М.Д. призначено відповідальним за 
безпечне проведення газонебезпечних робіт.
Наказом від 10.01.2018№66 -ОТ головного інженера Косянчука В.М. призначено відповідальним за 
безпечну організацію робіт на висоті, начальника дільниці Боковенко І.Ф., майстра Скуратова М.Д. 
призначено відповідальними за безпечне виконання робіт на висоті.
Наказом від 09.11.2017№64 -ОТ начальника дільниці Боковенко І.Ф. призначено відповідальним за 
безпечну організацію робіт в замкнутому просторі, майстра Скуратова М.Д. призначено 
відповідальним за безпечне проведення робіт в замкнутому просторі.
Наказом від 09.11.2017№59 -ОТ начальника дільниці Боковенко І.Ф. призначено відповідальним за 
електрогосподарство підприємства.
Наказом від 09.11.2017№ 61 -ОТ начальника дільниці Боковенко І.Ф. призначено відповідальним за 
пожежну безпеку.
Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає заявленому виду 
діяльності.
Директор Сергеев О.В. пройшов навчання в ТОВ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії,яка 
створена на підставі наказу Криворізького гірничопромислового теріторіального управління 
Держгірпромнагляду, з :
- загального курсу охорони праці (протокол від 13.05.2015№354-к);
-НАОП 40.1-1.21-98 (посвідчення від 12.07.2017 №006609) в якості адміністративно-технічного 
персоналу з присвоєнням IV групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках 
напругою до 1000В:
-пожежної безпеки (протокол від 12.01.2017 №1);
- НПАОП 0.00-1.15-07«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від
04.10.2017 №1/10, посвідчення№000085).
Голвний інженер Косянчук В.М. пройшов навчання в ТОВ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії,яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, з :
- загального курсу охорони праці (протокол від 04.01.2017 №1/9);
-НАОП 40.1-1.21-98 (посвідчення від 12.07.2017 №006614) в якості адміністративно-технічного 
персоналу з присвоєнням IV групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках 
напругою до 1000В:
-пожежної безпеки (протокол від 12.01.2017 №1);
- НПАОП 0.00-1.15-07«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від
04.10.2017 № 1/10, посвідчення №000084).
Начальник дільниці Боковенко І.Ф. пройшов навчання в ТОВ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії,яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, з :
- загального курсу охорони праці (протокол від 18.01.2017 №1/33);
-НАОП 40.1-1.21-98 (посвідчення від 29.11.2017 №011549 ) в якості адміністративно-технічного 
персоналу з присвоєнням III групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках 
напругою до 1000В:
-пожежної безпеки (протокол від 19.12.2016 №149).



ЛПАОП 0.00-1.15-07«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від 
J4.10.2017 №1/10, посвідчення №008129).
Майстер дільниці Скуратов М.Д. пройшов навчання в ТОВ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії,яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, з :
- загального курсу охорони праці (протокол від 05.07.2017 №7/10 );
-НАОП 40.1-1.21-98 (посвідчення від 22.06.2017 №413) в якості електротехнологічного персоналу з 
присвоєнням II групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 
1000В:
-пожежної безпеки (протокол від 22.06.2017 №59).
- НПАОП 0.00-1.15-07«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від 
04.10.2017 №1/10, посвідчення №000083).

Бухгалтер Косянчук І.Г.(уповноважена трудового колективу з питань охорони праці) пройшла 
навчання з загального курсу охорони праці в ТОВ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії,яка 
створена на підставі Криворізького гірничопромислового теріторіального управління 
Держгірпромнагляду (протокол від 22.07.2015 №659-к).

Директор Сергеев О.В., головний інженер Косянчук В.М., начальник дільниці Боковенко І.Ф., 
майстер дільниці Скуратов М.Д. пройшли навчання з НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного відення газонебезпечних робіт» в ТОВ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол від 22.11.2017 №11/106).

Слюсарі Шпак Є.І.,Буділко В.П., електрозварник Скуратов В.С.навчені та мають відповідні 
посвідчення по професіям та пройшли навчання з: НПАОП 0.00-5.11-85«Типова інструкція з 
організації безпечного відення газонебезпечних робіт» в ТОВ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол від 22.11.2017 №11/107) та допущені до виконання робіт в колодязях,шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах , камерах, колекторах , замкнутому просторі.; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ( протокол від 01.06.2017№ 11) та 
допущені до виконання робіт на висоті.

На підприємстві, згідно НПАОП 0.00-4.12-05, «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки ТОВ «УСЕМ», затвердженого наказом 
від 22.02.2017 № 29 -ОТ, проводяться інструктажі з питань охорони праці та ведуться відповідні 
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Усі працівники згідно НПАОП 0.00-4.12-05, «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки ТОВ «УСЕМ», затвердженого наказом 
від 22.02.2017 № 29 -ОТ, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в обсязі 
виконуваної ними роботи(протоколи від 27.04.2017№10, 02.06.2017№12, 19.10.2017№24).

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуальногозахисту згідно з галузевими нормами:

Костюмх/б (слоготипом) 10шт.
Костюм брезентовий ( с логотипом ) 2шт.
Чоботи шкіряні 12пар.
Куртка утеплена 12шт.
Каска захисна 12шт.
Окуляри захисні від механічних пошкоджень 12шт. 
Щиток зварника 2 шт.
Рукавиці комбіновані 100шт.
Рукавиці брезентові 100 шт.



раги для зварника 50 шт.
Лерчатки діелектричні Юпар.
Респіратор 500 шт.
Пояс запобіжний лямковий , ПЛІ 3 шт.
Канат страховий 12 м
Протигаз шланговий . ПШ - 1 3 шт

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Згідно НПАОП 0.00-4.12-05, «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці та пожежної безпеки ТОВ «УСЕМ», затвердженого наказом від 22.02.2017 № 
29 -ОТ на підприємстві є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці,
пі лприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці ._________________

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

P S  20 _ ^ р .

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці О / ^0 ^6

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

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

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ№ 48 від 07.02.2018}
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