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ДЕКЛАРАЦІЯ вх. тг ГЛТУ/ 'Р***£>/'&&£>№##
відповідності матеріально-технічної бази вимогам : ;тї г]

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю УКРСПЕЦСЕРВІС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столетова,21____________________________________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРПОУ 19088807, Височенко Юрій Валентинович Тел. (056)747-43-40, office@uss.dp.ua________
телефаксу, адреса електронної пошти;

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; 

Дніпропетровська обл.,м. Дніпро, згідно укладеним договорам
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ 
«УКРСПЕЦСЕРВІС» страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Височенко Юрій Валентинович__________________________________________________
(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 в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти
(найменування виду робіт 

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
Кількість робочих місць: 31, із них 27, на яких існує підвищений ризик виникнення травм..................

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
два адміністративно-побутових корпусу, два виробничих корпусу, два структурних підрозділу,

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
і також приміщення, які надаються Замовниками, згідно з договорами підряду________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Височенко Ю.В., генеральний директор -  відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшов навчання загального 
курсу «Охорона праці» у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Навчально-виробничий центр» 
«Професійна безпека», перевірка знань комісією ТОВ НВЦ «Професійна безпека» створена на 
підставі наказу генерального директора ТОВ НВЦ «Професійна безпека» від 05.01.2015р. №1

mailto:office@uss.dp.ua


(протокол від 18.06.2015р., № 115-37-2015). На підприємстві створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці, наказ №28 від 14.03.2018р.. члени якої_______

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
(Технічний директор Сенькін П.Л. пройшов навчання у навчальному центрі з охорони праці ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» а саме: загального курсу «Охорона праці» протокол від 
15.06.2017р. №136 перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області створена на підставі наказу від 30.11.2016р. №405; начальник служби 
охорони праці Танченко В.В. пройшла навчання та перевірку знань у навчальному центрі з 
охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» а саме: загального курсу «Охорона праці» 
протокол від 27.10.2016р. №184 перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області створена на підставі наказу від 07.10.2016р. №44; провідний менеджер 
з постачання - уповноважений з питань охорони праці Романенков О.О. пройшов навчання та 
перевірку знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» а 
саме: загального курсу «Охорона праці» протокол від 15.03.2018р. №206 перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області створена на підставі наказу від 
27.06.2017р. №105).

Також на підприємстві створена комісія з перевірки знань з курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, наказ №25 від 
26.02.2018р. члени якої (Технічний директор Сенькін П.Л. пройшов навчання та перевірку знань у 
навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» а саме: 
«ПБЕЕС.ПТЕЕС.ППБ» протокол від 28.04.2017р. №393 та отримав IV групу з електробезпеки 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області створена 
на підставі наказу від 30.11.2016р. №405; начальник служби охорони праці Танченко В.В. пройшла 
навчання та перевірку знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» а саме: «ПБЕЕС.ПТЕЕС.ППБ» протокол від 08.07.2016р. №625 та отримала IV групу з 
електробезпеки перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області створена на підставі наказу від 07.10.2015р. №44; провідний менеджер з постачання 
Романенков О.О. пройшов навчання та перевірку знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» а саме: «ПБЕЕС.ПТЕЕС.ППБ» протокол від 23.02.2018р. №393 та 
отримав IV групу з електробезпеки перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області створена на підставі наказу від 30.11.2016р. №405 )

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
На підприємстві створено службу охорони праці наказ №26 від 01.03.2011р.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки призначено начальника служби охорони праці Танченко В.В. (наказ №14/1К від 
02.06.2016р.), яка пройшла навчання у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» а саме: загального курсу «Охорона праці» протокол від 27.10.2016р. №184 
та «ПБЕЕС.ПТЕЕС.ППБ» перевірка знань комісією комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області створена на підставі наказу від 07.10.2015р. №44 протокол від 
08.07.2016р. №625 та отримала IV групу з електробезпеки.

Відповідальним за безпечне виконання небезпечних робіт з видачею нараду-допуску в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти по підприємству та 
на об'єктах замовників призначено начальника цеху Сердюка Р.Б. наказ №37 від 10.11.17), який 
пройшов навчання у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Макаров Д.В., а саме: загального 
курсу «Охорона праці» протокол від 12.04.18 N° 2.04-18 ОП, з курсу ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПУЕ, ПЕЕЗ, 
ПЗВСЕ, ПОЕМ протокол від 08.04.18 № 8.4/18Е та отримав V групу з електробезпеки, перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці Украіни у Запорізькій області.



Відповідальною особою за електрогосподарство ТОВ «Укрспецсеріс» призначено технічного 
директора Сенькіна П.Л. наказ від 02.01.2018р. №3, який пройшов навчання у навчальному центрі 
з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» а саме: загального курсу «Охорона праці» 
протокол від 15.06.2017р. №136 та «ПБЕЕС.ПТЕЕС.ППБ» протокол від 28.04.2017р. №393 та 
отримав IV групу з електробезпеки.

Електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання обладнання, які виконують 
роботи, що декларуються - пройшли навчання по професії (5,6 розряд) у ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД». Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять спеціальне 
навчання та перевірку знань з електробезпеки первинне в спеціалізованих учбових комбінатах, 
повторне на підприємстві, відповідні інструктажі, та навчання з питань охорони праці згідно 
затверджених програм проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці та за видами 
виконуваних робіт. Протоколи з навчання та перевірки знань комісією по підприємству, а саме: 
загального курсу «Охорона праці» та з інструкцій згідно виконуваних робіт - протоколи від 
19.01.2018p №37, 21.03.2018p №43, з курсу ПБЕЕС. ПТЕЕС протокол від 20.12.2017р №19. 
16.03.2018p №23, 16.03.2018p №23. 18.10.2017p №13.
22.03.2018p №24. 18.10.2017p №13, 12.06.2017p №9.

Документація: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал ведення протоколів 
засідання комісії з перевірки знань з питань охороні праці, журнал протоколів перевірки знань, 
журнал обліку засобів індивідуального захисту. Закон України «Про охорону праці», наказом по 
підприємству від 10.11.2017p № 36 введено в дію: положення про службу ОП, положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції з охорони 
праці, в тому числі, інструкції: «Інструкція з охорони праці №9 для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електрообладнання». «Інструкція з охорони праці №25 для електромонтера з 
ремонту та обслуговування електрообладнання (ділянка зовнішнього ремонту)», «Інструкція з 
охорони праці №30 при роботі з ручними електричними машинами та електроінструментом», 
«Інструкція з охорони праці №35 для випробувача електричних машин, апаратів та приладів». 
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно норм: захисні 
каски, респіратори, захисні рукавиці, захисні окуляри, спецодяг, спецвзуття на діелектричній 
підошві: штанги ізолюючі: покажчики напруги до 1000В и вище 1 кВт; діелектричні рукавиці; 
діелектричні боти: переносні заземлювачі: захисні огородження: діелектричні коври; інструмент з 
ізольованими рукоятками: плакати та знаки безпеки: запобіжний монтажний пояс.

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

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. В наявності: слюсарний інструмент з ізольованими 
рукоятками: вольтметри: амперметри: струмовимірювальні кліщі; випробувальний стенд для 
перевірки двигунів.

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», положення про службу ОП, 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції 
з охорони праці, інструкції до «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», типове 
положення про перевірку знань, положення про видачу спецодягу, положення про розслідування 
нещасних випадків на підприємстві.

На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною агітацією, 
розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне забезпечення 
поповнюється за допомогою Інтернету та періодичних видань.
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Електрозахистні засоби проходять вимірювання у електротехнічній лабораторії. 
Вимірювальна електротехнічна лабораторія підприємства має Свідоцтво про атестацію 
№ ПЧ 07-0/14444-2015, яке дає право на проведення перевірки електрозахисних 
засобів. Протоколи перевірки: №4 від 22.02.2018р. Покажчики напруги; N95 від

Штанга ізолююча; N911 від 15.03.2016р. Діелектричні боти; №3 від

и навчально-методичного забезпечення)

Н?.в. &иеочеН«<7
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі 
територіальному органі Держпраці
№ / г * . / л і________ .

обліку суб'єктів господарювання у 
_______________ 20__: р.

П рим ітки: 1. Ф ізична особа — п ідп ри єм ец ь своїм  п ідп исом  надає зго д у  на о бр об ку 
п е р со н ал ьн и х д а н и х  з м етою  заб езп ечення виконання вим о г П ор яд ку 
видачі д о зв о л ів  на виконання робіт п ід в и щ е н о ї неб езпеки  та на експлуатац ію  
(засто суван н я) м аш ин, м ехан ізм ів , устаткован н я п ід в и щ е н о ї небезпеки.

2. Реєстр ац ій н и й  ном ер о б л іко во ї картки платника по д атків  не зазначається
ф ізи чни м и  о соб ам и , які через сво ї рел ігійн і переконання відм о вляю ться від його 
прийняття  та повідом или про це в ід п ов ід ном у о р ган у д е р ж а в н о ї п о д атко во ї 
служ би і м аю ть в ід м ітку в паспорті.".


