
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СПЕКТР -  15», місцезнаходження: 51413, Дніпропетровська область, місто Павлоград, 

____________ вулиця Промислова, будинок 1 А, офіс 2, код ЄДРПОУ -  40075490,____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -директор Дігтяренко Валентин Васильович, тел. +38050 342 25 80, spektr15@ukr.net
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 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;

територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності______

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
____________________________________ 22 вересня 2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я,______________________________Дігтяренко Валентин Васильович__________________________
(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 1,3 метра.
- Зварювальні роботи.
- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
- Газополум’яні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- балон із стисненим газом (кисень), Україна;
- балон із стисненим газом (вуглекислий газ), Україна;
- балон із стисненим газом (аргон), Україна;

_____ - балон із зрідженим газом (пропан-бутан), Україна.____________________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

На підприємстві працюють 8 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  3 особи.__________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративно-виробниче приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. 
Павлоград, вул. Промислова, буд. 1 А, загальною площею 64,2 м2 (договір оренди нежитлового

mailto:spektr15@ukr.net


приміщення №7 від 31.12.2019 р., укладений із ТОВ «Павлоградінвестбуд»). Виконання робіт 
та експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюється на 
об’єктах замовників згідно укладених договорів.____________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом №08/ОП від 18.09.2020 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт, 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено заступника 
директора з капітального будівництва Іваненко Е.І.
Наказом №1Р/ОП від 18.09.2020 р. відповідальною особою за справний стан засобів 
індивідуального захисту та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту 
призначено заступника директора з капітального будівництва Іваненко Е.І.
Наказом №11/ОП від 18.09.2020 р. відповідальною особою за утримання посудин в справному 
стані та безпечні умови їх праці (балонів із зрідженими та стисненими газами) призначено 
заступника директора з капітального будівництва Іваненко Е.І.
Наказом №12/ОП від 18.09.2020 р. відповідальною особою за огляд та випробування 
гумовотканевих рукавів, за виконання перевірок на газонепроникненість та горіння пальників 
та різаків, за безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум’яних робіт 
призначено заступника директора з капітального будівництва Іваненко Е.І.
Наказом №13/ОП від 18.09.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з 
зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин призначено 
заступника директора з капітального будівництва Іваненко Е.І.
Наказом №14/ОП від 18.09.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на 
висоті з правом видачі наряд-допуску, облік, організацію своєчасного огляду, випробувань та 
зберігання поясів і пристосувань, ведення «Журналу обліку і випробувань поясів і 
пристосувань» призначено заступника директора з капітального будівництва Іваненко Е.І. Для 
випробування поясів та пристосувань, страхувальних засобів створена комісія у складі: 
директор Дігтяренко В.В., заступник директора з капітального будівництва Іваненко Е.І., 
заступник директора Залавський С.Л.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», наказом № 06/РП від 18.09.2020 р. переглянута комісія з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці у складі: Голова комісії -  директор Дігтяренко В.В. Члени комісії -  
заступник директора з капітального будівництва Іваненко Е.І., заступник директора Залавський 
С.Л. -  пройшли навчання та перевірку знань:
Директор Дігтяренко В.В., заступник директора з капітального будівництва Іваненко Е.І., 
заступник директора Залавський С.Л. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим 
у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. 
Витяг з протоколу №01/09-20 ЗУ-ПР від 11.09.2020 р.
Директор Дігтяренко В.В., заступник директора з капітального будівництва Іваненко Е.І., 
заступник директора Залавський С.Л. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями». Витяг з протоколу №01/09-20 ІП-СП від 16.09.2020 р.
Директор Дігтяренко В.В., заступник директора з капітального будівництва Іваненко Е.І., 
заступник директора Залавський С.Л. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з 
протоколу №3/09-20 ГП-СП від 17.09.2020 р.
Директор Дігтяренко В.В., заступник директора з капітального будівництва Іваненко Е.І., 
заступник директора Залавський С.Л. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Систем стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» (ДБН). Витяг з протоколу №4/09-20 ББ-СП від 17.09.2020 р.
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Директор Дігтяренко В.В., заступник директора з капітального будівництва Іваненко Е.І.,
3

заступник директора Залавський С.Л. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском». Витяг з протоколу №2/09-20 ОТ-СП від 17.09.2020 р.
Директор Дігтяренко В.В., заступник директора з капітального будівництва Іваненко Е.І., 
заступник директора Залавський С.Л. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
Витяг з протоколу №1/09-20 ВР-СП від 17.09.2020 р.
Директор Дігтяренко В.В., заступник директора з капітального будівництва Іваненко Е.І., 
заступник директора Залавський С.Л. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, 4 група з електробезпеки 
до та вище 1000 В. Витяг з протоколу №1.09-20 ЕЛ/СП від 16.09.2020 р._____________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №Р5/ОП від 17.09.2020 р. функції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на заступника директора Залавського С.Л._______________

наявністю служби охорони праці,

Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Іценко І.В., Скубак Є.О. -  ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» за професією -  монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій 4 розряду. Протокол №2469 від 18.09.2020 р.
Газорізальник Скубак Є.О. -  ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» за професією -  
газорізальник 4 розряду. Протокол №2460 від 18.09.2020 р.
Електрозварник Іценко І.В. -  ТОВ «УК «Дніпробуд» за професією -  електрозварник. 
Посвідчення №3428 від 15.08.2019 р.
Електрозварник Іценко І.В. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з 
Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 за 
№61 пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.16-96. 
НПАОП 0.00-1.81-18. НПАОП 0.00-1.80-18, СОУ МПП 53.020-158:2006. ДСТУ Б.В.2.6- 
199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, СНиП ІІІ-18-75. СНиП 3.03.01-87. ДСТУ НБВ 2.5-68:2012, 
ДБН В-2,5-20:2018. НПАОП 0.00-1.76-15. Протокол №159 від 14.09.2020 р.
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій/газорізальник Скубак Є.О., 
монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій/електрозварник Іценко І.В. 
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно - 
правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі 
виконуваних робіт по професіям, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02.12, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментами та пристроями», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правил пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском». Протокол №1 від 21.09.2020 р.

На підприємстві ТОВ «СПЕКТР -  15», відповідно до вимог Закону України «Про 
охорону праці», наказом №Р7/ОП від 18.09.2020 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань 

охорони праці;
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення 
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №Р7/ОП від 18.09.2020 р. 
переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Наказом №Р1/ОП від 10.09.2020 р. затверджені та введені в дію:

- Тематичні плани і програми навчання.



Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація 
по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
- Журнал обліку та випробування засобів індивідуального захисту.
- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та інші. 

Наказом №09/ОП від 18.09.2020 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові 
інструкції. Наказом №04/ОП від 14.09.2020 р. затверджений перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, які виконуються на підприємстві.
Наказом № 04/0П від 14.09.2020 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не 
допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00
4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці». 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації 
тощо)._____________________________
Для виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на 
підприємстві мається в наявності наступне обладнання: балон із стисненим газом (кисень), 2019 
р. в., Україна, балон із стисненим газом (вуглекислий газ), 2019 р. в., Україна, балон із 
стисненим газом (аргон), 2019 р. в., Україна, балон із зрідженим газом (пропан-бутан), 2019 р. 
в., Україна, перфоратор Bosch GBH 2-24 DFR, 2017 р. в., Німеччина, кутова шліфувальна 
машина Makita 9553 NB, 2017 р. в., Японія, пояс запобіжний безлямковий зі стропом з 
капронової стрічки 4 ПБ, зав. №024240, №024245, 2005 р. в., Україна, риштування будівельні 
клино-хомутового типу, 188 м2, 2001 р. в., Україна, різак газокисневий Р1, 2011 р. в., Україна, 
редуктор балонний газовий одноступеневий БКО-50-4, БПО-5-4, 2008 р. в., Україна, пальник 
однополум’яний універсальний для кисневого зварювання, пайки і підогріву типу ГЗУ, 2003 р. 
в., Україна, випрямляч зварювальний ВД-131, 2011 р. в., Україна, фал страхувальний двійний, 
2019 р. в., карабін сталевий «Renger», 2019 р. в.
У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07, ГОСТ 12.4.089 обладнання та пристосування, 
які використовуються під час виконання робіт на висоті пройшли перевірку та випробування: 
пояса запобіжні безлямочні зі стропом з капронової стрічки 4 ПБ -  акт №1 від 21.09.2020 р.; 
риштування будівельні клино-хомутового типу -  акт №2 від 21.09.2020 р.
Постачання промислових газів в балонах, ремонт балонів, оренду тари для промислових газів 
здійснює ПрАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у відповідності до договору поставки ГП №3555 від 
19.04.2020 р., договору оренди тари №3555А від 19.04.2020 р. (Дозвіл Держпраці №20.17.30, 
чинний до 14.09.2022 р.; Дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №1018.17.12, 
чинний до 05.09.2022 р.). Балони зберігаються в спеціально-відведених місцях під навісом із 
пристосуванням для кріплення балонів на виробничій дільниці на об’єктах 
замовників._____________

експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», та наказу 
№ 02/0П від 11.09.2020 р., працівники ТОВ «СПЕКТР -  15», які виконують роботи з 
підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту, що використовують за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а 
також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з
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складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за- 
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано
вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р., Закон України «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», НГ1АОГІ 40 . 1 - 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці пі;\ 
час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуа
тації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газо
постачання». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і гіромис- 
лова безпека у будівництві (ДБН)», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорон и 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0 .00-4 . 12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підпри
ємства», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НГІАОІІ 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охоро
ни праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпе> 
чення роботодавцями охорони праці працівників».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Наказом №03ЮП від 11.09.2020 р. інженерний склад, технічний пе
рсонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу 
без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періоди
чні (протягом трудової діяльності) медичні огляди, працівників, зайнятих на важких роботах, 
роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному 
доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Заключний акт за ре
зультатами періодичного медичного огляду працівників ТОВ «СПЕКТР -  15» від 01.07.2020 р.. 
виданий КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2» Дніпропетровської обласної ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «СПЕКТР -  15» (нова ре
дакція). затвердженого рішенням учасника Товариства №2/2018 від 08.08.2018 р.. Ліцензії Дер
жавної архітектурно-будівельної інспекції України №13-JI від 29.03.2017 р.
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових ос і о. 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час в и - 
конання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

нормативно-правової та матеріально-технічної Ьази, навчально-методичного забезпечення)
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гДекларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «< ^ >> / ^ 4' __ 2020 р. № ____

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та 
на експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 відповід
ному органу держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

! Головне управління Держпраці і 
! у Дніпропетровській області

[ ■ - Ш.С '!■:


