
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«УК СПЕКТР» 49000 м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 104 кв. 1, код згідно з ЄДРПОУ 35681456.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Директор Олійник Олександр Іванович (050)3208101, (056)7339666, e-mail: ukspektr2016@gmail.com
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;

49000 м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 6________________________________
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 відсутній так як ТОВ «УК СПЕКТР»

(найменування страхової компанії,
не є об'єктом підвищеної небезпеки___________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 26.10.2020 р._______
(дата проведення аудиту)

Я,____ Олійник Олександр Іванович______________________________________________
(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:
_Навчання з питань охорони праці інших суб’єктів госпадарювання____________________________

(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: 8 постійних працівників, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
виникнення травм 6 (зайнято викладацькою роботою)_______________________________________ _

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
1 будівля в аранді договір № 21 від 01.10.2018 р., додаткова угода від 31.07.2020 р. з ТОВ «Датабейз»

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

mailto:ukspektr2016@gmail.com


за адресою м. Дніпро вул. Молодогвардійська 6, корпус 53_______________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки є директор Олійник Олександр Іванович.(наказ №1/ОТ від 01.07 2010 р.) На підприєммстві 
створена служба з охорони праці та комісія по перевірці знань з охорони праці робітників у складі: 
директор - Олійник Олександр Іванович.; замістник директора - Баришник Аза Іллівна; методист - 
Олійник Тетяна Володимирівна (наказ №08 / ОП від 24.09.2018 р.). В своїй діяльності ТОВ «УК 
СПЕКТР» керується Законами України «Про освіту», «Про професійно -  технічну освіту», Кодексом 
законів про працю, «Положенням про професійно-технічний навчальний заклад», затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998р. № 240 та іншими чинними законами та 
нормативно-правовими актами України, що регулюють даний вид діяльності.
Члени комісії пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та пройшли перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів України:

«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятим відповідно до них нормативно-правових актів.
Олійник О.І. (витяг з протоколу № 205 від 27.09.2018 р. посвідчення № 07381):
Баришник А.І. (витяг з протоколу № 192 від 07.09.2018 р. посвідчення № 06904):
Олійник Т.В. (витяг з протоколу № 078 від 04.05.2018 р. посвідчення № 02811):

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ИИБУ, (V група з електробезпеки до і вище 1000 В) Олійник О.І. (витяг з 
протоколу від 09.10.2018р.посвідчення № 07504):

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ИИБУ, (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) Баришник А.І. (витяг з 
протоколу №222 від 12.12.2018 р. посвідчення № 08611):

ПБЕЕС, ПТЕЕС, I IIІЬУ, (IV група з електробезпеки до 1000 В) Олійник Т.В. (витяг з протоколу 
№222 від 12.12.2018 р. посвідчення № 08612):_

«Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2,5-20-2001. Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85.
Олійник О.І. (витяг з протоколу № 037 від 27.02.2019 р. посвідчення № 01317):
Баришник А.І. (витяг з протоколу № 037 від 27.02.2019 р. посвідчення № 01318):

Охорона праці і промислова безпека у будівництві НПАОП 45.2-7.02-12. (ДБН)
Олійник О.І. (витяг з протоколу № 042 від 26.05.2020 р. посвідчення № 01862):

Настанови що до обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану 
ДСТУ-НБВ 1.2-18-2016.
Олійник О.І. (витяг з протоколу № 009-1 від 16.01.2018 р. посвідчення № 00332):

Правил будови та безпечної експлуатації поршневих компресорів що працюють на 
вибухонебезпечних та токсичних газах НПАОП 0.00-1.14-70.
Баришник А.І. (витяг з протоколу № 065 від 12.04.2018 р. посвідчення № 01318):

«Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж»
Баришник А.І. (витяг з протоколу № 099-1 від 11.08.2020 р. посвідчення № 003567):
Члени комісії пройшли навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та пройшли перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18.
Олійник О.І. (витяг з протоколу № 47-18 від 03.08.2018 р. посвідчення № 47-18-7):
Баришник А.І. (витяг з протоколу № 47-18 від 03.08.2018 р. посвідчення № 47-18-8):

Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18.
Олійник О.І. (витяг з протоколу № 96-18 від 12.12.2018 р. посвідчення № 96-18-6):
Баришник А.І. (витяг з протоколу № 96-18 від 12.12.2018 р. посвідчення № 96-18-5):

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

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, в тому числі: інструкція з охорони праці для викладачів, інструкція з охорони 
праці при роботі на комп’ютерах, розмножувальній техніці та проекторах; розроблені тести та білети 
по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, які використовуються викладачами. На 
підприємстві наказом №4/ОТ від 02.07.2010р. затверджено Положення про систему управління



охороною праці; Положення про службу охорони праці; Положення про проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці.____________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На Підприємстві ведуться журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та 
електробезпеки.
В наявності експлуатаційна документація нанаглядні посібники, комп’ютери, МФУ, проектори та 
інструкції з технічної експлуатації,для використання в учбовому процессі.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,
На підприємстві в наявності Закон України «Про охорону праці» НПА0П..-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці. НПА0П.0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 45.2-7.02.-12 Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві НПАОП 0.00-1,75-15.Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1,83-18. Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів. _ Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18. Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18. Правила безпеки 
систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15. Правила технічної експлуатації теплових установок і 
мереж. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00 - 1.15- 07, Правила 
охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. та інші НПАОП. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. В наявності макети, плакати, вузли, деталі машин та механізмів. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та 
друкованих видань._______________________________________________________________________

Для здійснення навчального процесу залучаються кваліфіковані викладачі, які мають великий 
виробничий та педагогічний досвід, мають вищу освту та регулярно проходять навчання як у 
Білоцерківському інституті підвищення кваліфікації так і навчання і з питань охорони праці в «ЕТЦ» 
Дніпра, та інших спеціалізованих учбових закладах.__________________________________________

Перевірка знань після навчання проводиться комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Так наприклад викладачі ТОВ «УК СПЕКТР»: Шелковий Олександр 
Мпколайович, Чекашкин Анатолій Григорович, Попов Олександр Геннадійович, Олійник Любов 
Василівна, Приваліхін Віктор Євгенович навчались у Дії «Придніпровський ЕТЦ» Правилам 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів (згідно з витягом з протоколу № 96-18 від 12 
грудня 2018 р. вони пройшли іспит і отримали посвідчення). Та Правилам охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
НПАОП 0.00-1.80-18. (згідно з витягом з протоколу № 47-18 від 03 серпня 2018 р. вони пройшли 
іспит і отримали посвідчення)._____________________________________________________________

Викладач Краснова Лариса Григорівна навчалась у ТОВ «УК СПЕКТР» та пройшла перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів України:

«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятим відповідно до них нормативно-правових актів.
(витяг з протоколу № 034 від 20.02.2019 р. посвідчення № 01182):

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ИИБУ, (IV група з електробезпеки до 1000 В), (витяг з протоколу № 064 від 
05.04.2019 р. посвідчення № 02265):

Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2,5-20-2001. Типової інструкції
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85.
(витяг з протоколу № 068 від 18.04.2019 р. посвідчення № 02420):

Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18.
(витяг з протоколу № 050 від 18.03.2019 р. посвідчення № 01782):

Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18.
(витяг з протоколу № 071 від 22.04.2019 р. посвідчення № 02515):

Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00 -1.81
18. (витяг з протоколу № 072 від 23.04.2019 р. посвідчення № 02572):



Правил охорони праці на автомобільному транспорті НГІАОГІ 0.00-1.62-12.
(витяг з протоколу № 014 від 28.01.2019 р. посвідчення № 00492):
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00 - 1.15- 07.
Правил охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13.
(витяг з протоколу № 053 від 19.03.2019 р. посвідчення № 01883):
Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08.
(витяг з протоколу № 238 від 09.11.2018 р. посвідчення № 08583):
Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж»
(витяг з протоколу № 077 від 15.07.2020 р. посвідчення № 003567):

Викладач Попов Олександр Геннадійович навчався у ТОВ «УК СПЕКТР» та пройшов перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів України:

ПБЕЕС, ГІТЕЕС, ППБУ. (V група з електробезпеки до та понад 1000 В),
(витяг з протоколу № 083 від 20.07.2020 р. посвідчення № 03072):

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1,83-18.
(витяг з протоколу № 081 від 17.07.2020 р. посвідчення № 03020):

Настанови що до обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану ДСТУ- 
НБВ 1.2-18-2016.
(витяг з протоколу № 009-1 від 16.01.2018р. посвідчення № 00328):

Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж»
(витяг з протоколу № 077 від 15.07.2020 р. посвідчення № 02924):

Викладач Шелковий Олександр Миколайович навчався у ТОВ «УК СПЕКТР» та пройшов перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів України:

ПБЕЕС, ПТЕЕС. ППБУ, (V група з електробезпеки до та понад 1000 В),
(витяг з протоколу № 154 від 31.07.2019 р. посвідчення № 05509):

У розпорядженні ТОВ «УК СПЕКТР» знаходяться орендовані площі, де розташовано 6 кабінетів 
для проведення теоретичних занять.

'У

Загальна площа навчальних аудиторій складає 179,5 м , а саме: Навчальна аудиторія «Кабінет 
охорони праці» (площа 47 м2, вміщує до 30 слухачів); Навчальна аудиторія (площа 35.5 м2, вміщує до 
20 слухачів); Навчальна аудиторія (площа 25 м2, вміщує до 13 слухачів): Навчальна аудиторія (площа 
24 м2, вміщує до 12 слухачів); Методична аудиторія (площа 24 м2); Кабінет інформаційних 
технологій (площа 24 м2);
Мультимедійний проектор -  1 шт. Комп'ютерна техніка -  9 шт. Кіноекран - 1 lu t . Телевізор -  1 шт. 
DVD програвач -  1 шт. Відеомагнітофон -  1 шт. Сканер -  1 шт. Копіювальні пристрої -  4 шт. Дошка 
-  З шт.
Класи укомплектовані стендами, макетами та плакатами з охорони праці. Технічні засоби навчання 
розраховані на проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб та фахівців. Для 
забезпечення учбового процесу з питань охорони праці в одній будівлі з навчальними класами 
виділені окремі приміщення для розміщення обслуговуючого персоналу. Загальна їх площа 
становить 23 м2. Ще є архів для зберігання нормативно-технічної, програмно-методичної 
документації та документації по учбовому процесу. В цих же приміщеннях зберігається бібліотечний 
фонд ТОВ «УК СПЕКТР». Викладачі Забезпечені засобами індивідуального захисту такими як: 
маски, халати, рукавиці. Викладачі і учні також забезпечені необхідною кількістю санітарно- 
побутових приміщень.

нормативно-прав^^ія^гтяее^рірльно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.І. Олійник

04 листопада 20:

(ініціали та прізвище)



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці -/У  20.*^р. № ______ .

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  
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.



ЗОЮЧЬ
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