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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СВЯЗЬ ТЕХСЕРВІС”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49024, м. Дніпро, вул. Гагринська буд. №64

місцезнаходження,

___________________________________ 33857692_________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________ директор Сільванович Дмитро Валерійович_________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

067-902-39- 73, $1.ї(а)л1.ї-сІперг. сот, иа
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;

49083, м. Дніпро, пп. Слобожанський" №29, кім. 717
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_____________ та згідно укладених договорів на об'єктах замовників_______________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____________
________________________________ не проводився________________________________

(дата проведення аудиту)

Я.Сільванович Дмитро Валерійович_________________________________
(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;роботи верхолазні:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної



Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до 10 кВ включно)та в зонах дії 
струму високої частоти;

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 відповідного дозволу,

_________________________5____________________
кількість робочих місць,

________________________ 2____________________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень),

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Для виконання заявлених видів робіт на підприємстві розроблена 
та функціонує система управління охороною праці. Відповідальним з служби охорони

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
праці призначений виконроб Гриценко Ю. О. Наказ № 01/11-180П від 21.11.2018

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
На Товаристві з обмеженою відповідальністю«Связьтехсеувіс» переглянуто та

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
та затверджено наказом № 12/11-18РПвід 21.11.2018«Положення про службу з охорони_

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
праці» й «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». Навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони праці 
здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». На підприємстві переглянуто наказом № 11 від 21.11.2018 посадові, інструкції з 
охорони праці, посадові інструкції, інструкції з безпечних методів виконання робіт.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
(за переліком 23 примірника), в тому числі інструкцію №6 з охорони праці при виконанні 
робіт на висоті, інструкцію № 21 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів, інструкцію № 20 з охорони праці під час 
виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму 
високої частоти. Наказом № 02/11-18РП від 21.11.2018 на підприємстві створено комісію 
з перевірки знань з питань охорони праці. Директор Сільванович Д.В. пройшов навчання з 

загального курсу охорони праці в ТОВ УЦ «КАСКОН» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраиі у Київській області (протокол № 80-54-18 від 15.11.2018). Виконроб 
Гриценко Ю.О. пройшов навчання з загального курсу охорони праці в ТОВ УЦ «КАСКОН»та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Київській області (протокол №  
80-54-18 від 15.11.2018) Головний інженер Орловський A.C. пройшов навчання з загального 
курсу охорони праці в ТОВ УН «КАСКОН»та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраиі у Київській області (протокол № 80-54-18 від 15.11.2018). Директор Сільванович 
Д.В.. пройшов навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на 
висоті» в ТОВ УЦ «КАСКОН»та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у 
Київській області (протокол № 80-54-18 від 15.11.2018). та навчання і перевірку знань з 
питань пожежної безпеки (протокол № 80-23/ПБ-18 від 15.11.2018).
Директор Сільванович Д.В, виконроб Гриценко Ю.О..виконроб КІП Довбань Д.О. пройшли 
навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила
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пожежної безпеки» в ТОВ УЦ «КАСКОН» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраиі у Київській області ('протокол № 80-31-E l8 від 15.11.2018).; IV  та V група з 
електробезпеки). Наказом № 05/11-180П від 21.11.2018 відповідальність за організацію та 
безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі нарядів-допусків покладено на 
Сільванович Д.В.- директора ТОВ«Связьтехсервіс». Наказом № 08/11-18РП від 21.11.2018 на 
підприємстві затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються за нарядами- 
допусками. відповідальність за стан і утримання засобів індивідуального захисту, справність 
цих засобів покладається на головного інженера Орловського A.C. Наказ№ 10/11-18РПвід 
21.11.2018. _____________________________________

Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань 
загальних питань з охорони праиі, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праиі. 
Охорона праці і промислової безпеки в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праиі при виконанні робіт на висоті» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі 
виконуваних робіт; й питань пожежної безпеки. При допуску до роботи робітники 
проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони праиі на робочому місиі 
(за особистим підписом).
На підприємстві, робітники забезпечуються спеціальним одягом, спеиіальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеиіальним одягом, спеиіальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуального захисту відповідають 
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. На підприємстві 
організоване проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу 
(попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) 
відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року №  
246). Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в 
наявності наступні засоби індивідуального захисту: спецодяг, спеивзуття, пояси 
запобіжні,набори електроінструменту з ізольованими ручками, електровимірювальні 
кліщі,покажчики напруги, окуляри захисні, калоші діелектричні, рукавиці діелектричні, 
страхувальні мотузки, драбини, каски захисні, засоби огородження, знаки безпеки, переносні 
вибухозахишені світильники напругою не вище 12 В (лампи акумуляторні); Представлено 
результати випробувань поясів запобіжних; поясних карабінів; рятувальних мотузок й 
драбин (протоколи від 21.11.2018). Випробування поясів запобіжних, поясних карабінів й 
рятувальних мотузок проводяться 1 раз в 6 місяців під керівництвом особи, що відповідає за 
випробування засобів індивідуального захисту. Зберігання засобів захисту організовано 
відповідно до вимог заводів-виготовлювачів.

Нормативні акти з питань охорони праці . що діють на підприємстві розроблені 
відповідно до НАОП 0.00-6.03-93 «Порядок розробки і затвердження власником нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві». У Товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Связьтехсервіс» ведуться наступні журнали: журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праиі на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал 
реєстрації видачі інструкцій з охорони праиі; журнал обліку і зберігання електрозахисних 
засобів; журнал обліку та зберігання засобів захисту та ін.
На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація на виконання робіт 
підвищеної небезпеки: в наявності нормативно-правові акти з охорони праиі, в тому числі 
«Положення про систему управління охороною праці», «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праиі», «Положення про порядок організації та 
виконання робіт підвищеної небезпеки, на які необхідно видавати наряд-допуск», 
«Тематичний план та програма навчання посадових осіб та робітників з питань охорони 
праці»,Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша охорони праиі при
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виконанні робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праиі під час роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праиі і промислової безпеки у будівництві (ДБН)». НПАОП4Р. 1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів».НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок», «Правила пожежної безпеки» тощо.
_____Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки.

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці . 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 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.
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