
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські системи
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, 

енергом одерн ізац іїї»________________ _ _____ _________ _ _ __________ ______________

51935, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вулиця Гайдамацька, будинок 3, офіс 2__________
місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП О У , прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код згідно з ЄДРПОУ 33127466;_________________________________________________
Директор Косянчук Ірина Гаврилівна 096 471 9274,______________________ _

телефаксу, адреса електронної пошти;

______ usem kr@ukr.net__________
для ф ізичної 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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

__________________На території України_____________ ______________________________ _
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався _______

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 30.09.2020______
(дата проведення аудиту)

Я, Косянчук Ірина Гаврилівна____________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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:

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

Вантажопідіймальні машини: лебідка електрична монтажна JIM-5, 1987р.. Росія___________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

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

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання

Кількість робочих місць 5, в т.ч. на яких існує підвищений ризик виникнення травм 3________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне прміщення орендоване (договір оренди № 77-01/06-УСЕМ відОІ .06.2017р. ТОВ «Надія-
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

2007» Дніпропетровська обл.. м.Камянське. вул. Гайдамацька. 3. офіс 2_______________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:kr@ukr.net


Інші відомості Директор Косянчук Ірина Гаврилівна, головний інженер ( інж. з охорони праці за 
суміщенням) Сергєєв Олександр Володимирович, начальник дільниці Калінін Сергій Леонідович 
пройшли навчання в навчальному центрі ТОВ «МОНОЛІТ»,перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:
_____Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці.надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим .електробезпеки, пожежної безпеки (витяги з протоколів №6/1 від 06.06.2018р., №8/21 від 
07.08.2019р.')

НАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (витяг з 
протоколу №98 від 07.08.2020 р ) ;

Правила пожежної безпеки України (витяг з протоколів №2 від 15.01,2020р,
№106 від07.08.2019р.);

НПАОП 0.00-1.15-07«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» ( витяг з 
протоколів №1/45 від 15.01.2020р , №8/27 від07.08.2019р);

НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» ( витяг з протоколів №6/31 від 13.06.2018р.. 
№8/29 від 07.08.2019p)._________________________________________________________________
(прізвище ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;

Наказом від 07.09.2020 №48-ОТ головного інженера Сергєєва О.В..призначено особою, 
відповідальною за безпечну організацію робіт підвищеної небезпеки на обєктах підприємств. 
Наказом від 07.09.2020 №53-ОТ головного інженера Сергєєва О.В. призначено відповідальним за 
електрогосподарство підприємства.

Наказом від 14.09.2020 №58 -  ОТ головного інженера Сергєєва О.В. призначено відповідальним 
по нагляду за утримання і безпечну експлуатацію вантажопідіймального обладнання

Голоний інженер Сергєєв О.В.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 06.06.2018 №8/1 );
- НАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»(протокол від
07.08.2020 №98) в якості адміністративно-технічного персоналу з присвоєнням IV групи з 
електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В:
- Правила пожежної безпеки України (протокол від 15.01.2020 №2 ).;
-НПАОП 0.00-1.15-07«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від
15.01.2020 №1/45):
-НПАОПО.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» ( протокол від 13.06.2018 №6/31 посвідчення 
№7126).

Наказом від 07.09.2020 №49-ОТ начальника дільниці Калініна С.Л.призначено виконавцем робіт по 
наряду-допуску, відповідальним за безпечну організацію та виконання робіт підвищеної небезпеки. 
Наказом від 07.09.2020 №53-ОТ начальника дільниці Калініна Сергія Леонідовича призначено 
відповідальним за електрогосподарство на виробничій дільниці.
Наказом від 07.09.2020 № 52 -ОТ начальника дільниці Калініна С.Л.призначено відповідальним за 
пожежну безпеку.

Наказом від 14.09.2020 №59-ОТ начальника дільниці Калініна призначено відповідальним за 
утримання у справному стані і безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами.

Начальник дільниці Калінін С.Л. 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 07.08.2019 №8/21 );
- НАОП 40.1-1.21-98«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол від
03.08.2020 №464 ) в якості електротехнологічного персоналу з присвоєнням III групи з
електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В:



-Правила пожежної безпеки Украьни (протокол від 07.08.2019 №106 );
-НПАОП 0.00-1.15-07«Правила охорони прані під час виконання робіт на висоті» (протокол від
07.08.2019 № 8/27);
- НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» ( протокол від 07.08.2019 № 8/29 ).

Наказом від 14.09.2020 № 60-QT на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці в складі голови комісії -  директора Косянчук І.Г., членів комісії -  головного 
інженера Сергєєва О.В., начальника дільниці Калініна C.JI.

На п і д п р и є м с т в і  розроблені та введені в дію наступні положення:

«Система управління охороною праці ТОВ «УСЕМ» переглянута та затверджене наказом від
04.06.2018 №11-ОТ.
«Положення про службу охорони праці ТОВ «УСЕМ» переглянуте та затверджене наказом від
04.06.2018 №11-ОТ.
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та 
пожежної безпекиТОВ «УСЕМ» » переглянуте та затверджене наказом від 04.06.2018 №11-ОТ. 
«Положення про нарядну системуТОВ «УСЕМ» переглянуте та затверджене наказом від
04.06.2018 №11-ОТ.
«Положення про порядок застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки 
ТОВ»УСЕМ» переглянуте та затверджене наказом від 04.06.2018 № 11-ОТ.
«Положення про порядок розробки та затвердження інструкцій з охорони праці та пожежної 
безпекиТОВ «УСЕМ» переглянуте та затверджене наказом від 04.06.2018 №11-ОТ.

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 праці.______________________________________________________ і_________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Працівники, які експлуатують вантажопідіймальні крани та машини (лебідка):
' Вайда O.A. пройшов навчання по професії слюсар черговий та з ремонту устаткування в 

«Криворізькому професійному транспортно-металургійному ліцеї» (диплом від 13.02.2015р. HP 
№4769406), має II групу з електробезпеки; пройшов навчання у ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» по професії машиніст крана (кранівник) Ш розряду (протокол від 05.04.2019 №343/4.20- 
2019, посвідчення №343-19-30). та чергову перевірку знань (протокол від 27.03.2020 №10); 
пройшов навчання у ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» по професії стропальник III розряду 
(протокол від 07.08.2020 №327/4.20-2020. посвідчення №327-20-12); пройшов чергову перевірку 

. знань з НПАОП 0.00-1,15-07«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від
10.02.2020 № 2) .

Бобрук В.М. має відповідне посвідчення по професії та пройшов навчання та чергову перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» ( протокол від 14.02.2020 № 6 
посвідчення № 340-18-03) по професії стропальник III розряду та допущений до виконання 
стропальних робіт.

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 04.06.2018 №
11 -ОТ, Вайда O.A. Бобрук В.М. пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в 
комісії підприємства згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» .НАОП 40.1-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»та інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт 
(протоколи від 10.02.2020 №1, 30.07.2020 №13. 14.02.2020 №6).

На підпрємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт, керівництво по 
експлуатації, інструкція з користування). Проведено експертне обстеження лебідки спеціалістами 
ЯП «Полтавський ЕТЦ» (висновок експертизи від 30.09.2020р. №40872122-09-05-0188.20)

експлуатаційної документації



Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захистуГкаски. сигнальні жилети.захисні окуляри та інше). 
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НАОЛ 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила пожежної безпеки України ;

НПАОП 0.00-1.15-07«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» ;
НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» .
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,
підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці___________________

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

І.Г.Косянчук 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці^ # 7 2 0 ^ Ь . № ЛО. _____ .

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

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