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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці
В ідомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗВ’ЯЗОКБУДПРОЕКТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, м-Яніппп пп.Слобожанський, 44 к. 203/1 . код згідно з ЄДРПОУ 33972005 ,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
Липектор Новицький Олександр Марцелійович, моб. тел. +380675656061, 
е-таіі -  tovzbp@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;
Роботи виконуються згідно договорів на об’єктах замовників у Дніпропетровській області

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 не укладався 

(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, Новицький Олександр Марцелійович 

(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:
1.Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах
2 Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій
3. 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 відповідного дозволу, 
Кількість робочих місць -  12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  6
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
1 адміністративне приміщення, 1 побутове приміщення

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

У своїй діяльності працівники ТОВ «ЗВ’ЯЗОКБУДПРОЕКТ» керуються чинним 
законодавством п р о  о х о р о н у  праці та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів
3 охорони праці, наказами і розпорядженнями Держпраці.

Наказом по підприємству № 7 від 06.01.2016р. створено службу охорони праці, затверджене 
Положення про службу охорони праці, та призначено інженером з охорони праці Співак Ірин>

mailto:tovzbp@gmail.com


Олександрівну, яка пройшла____ навчання з питань охорони праці та промислової безпеки
(Загальний курс «Охорона праці») в ДП «Придніпровський ЕТЦ», перевірку знань пройшла в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 16-18 від 29.03.2018.р.. «Правил 
безпечності систем газопостачання» НПАОП 0.00-76-15. ДБН В 2.5-20-2001. «Типової інструкції
з організяттії безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 в ТОВ«УК 
Спектр», перевірку знань пройшла в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, 
протокол № 084 від 20.05.20 Іб.р.), з «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної 
безпеки» (ІУ гр. до 1000В) пройшла навчання в ТОВ«УК Спектр, перевірку знань пройшла в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 004 від 10.01.2019 р.

Директор Новицький Олександр Марнелійович пройшов навчання з питань охорони праці та 
промислової безпеки (Загальний курс «Охорона праці») в ТОВ «Учбово -курсовий комбінат» . 
перевірку знань пройшов в комісії ГУ Держпраці у Кіровоградській області, протокол № 479 від 
14.04.2017 р.; пройшов навчання «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 в ТОВ «УК Спектр», перевірку знань пройшов в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 076 від 27.04.2018 р..) , з 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» (1У гр. до і вище 1000В) пройшов 
навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». перевірку знань пройшов в комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 366 від 29.03.2019 р.

Керівник робіт інженер електрозв'язку Горбонос Микола Леонідович пройшов в ТОВ «УК 
Спектр» навчання з питань охорони та промислової безпеки (Загальний курс «Охорона праці», 
Протокол № 211 від 09. 10.2018 р.; пройшов навчання «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 в ТОВ «УК Спектр», перевірку 
знань пройшов в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 006 від 
15.01.2019 р.) . з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» (1У гр. до і 
вище 1000В) пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». перевірку знань 
пройшов в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 366 від 29.03.19 р.

Керівник робіт інженер електрозв'язку Смотрицький Євгеній Олександрович пройшов в ТОВ 
«УК Спектр» навчання з питань охорони та промислової безпеки (Загальний курс «Охорона 
праці». Протокол № 026 від 31. 01.2019 р.; пройшов навчання «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 в ТОВ «УК Спектр», перевірку 
знань пройшов в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 196 від 
26.10.2016р.). з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» (1У гр. до і 
вище 1000В) пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». перевірку знань 
пройшов в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 366 від 29.03.2019 р.

Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці Хелемендик P.A.. 
пройшов навчання з питань охорони праці та промислової безпеки (Загальний курс «Охорона 
праці», в ТОВ«УК Спектр», перевірку знань пройшов в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області Протокол № 211 від 09. 10.2018 р.) з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил пожежної безпеки» (1У гр. до 1000В)пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» , 
перевірку знань пройшов в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області Протокол № 195 
від 12.09.2018 р.)
Робітники підприємства монтажники зв'язку-кабельники Дубіна Д.І., Закабула М.М., Северин 
К.С. з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» (Ш гр. до і вище 
1000В) пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірку знань пройшли в 
комісії ГУ Держпрятті v Дніпропетровській області, протокол № 332 від 22.03.19 р. пройшли 
первинне навчання «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
НПАОП 0.00-5.11-85 в ТОВ «УК Спектр», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, відповідно протоколи: № 256 від 12.12.2018 р.. № 053 від 26.03.2018 
р. . № 007 від 15.01.2019 р.) . Закабула М.М.. пройшов повторну перевірку знань «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт у комісії підприємства з



перевірки знань з питань охорони праці (Протокол №1 від 14.01.2019 р.) . Інженер електрозв'язку 
Мазан М.Г. пройшов первинне навчання «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 в ТОВ «УК Спектр», перевірку знань пройшли в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, протокол № 016 від 28.01.2019 р.
Наказами призначені відповідальні особи, допуск персоналу до робіт підвищеної небезпеки 
директор Новицький О.М. призначений відповідальною особою:
Наказом № 1 від 17.01.2018р. за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки відповідальною особою призначено директора Новицького О.М.
Наказом № 12 від 29.03.2019 р. за проведення робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
колекторах, земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій відповідальною особою призначено директора Новицького О.М.
Наказом № 9 від 03.07.2018р.відповідальність за електробезпеку по підприємству та за містом 

виконання робіт призначено директора Новицького О.М.
Наказом № 13 від 29.03.2019 р. затверджено перелік робіт з пігтвищеною небезпекою
Наказом № 5 від 14.01. 2019 р. призначена відповідальна особа за справний стан такелажних
засобів, механізмів та пристосувань -  інженер електрозв'язку Горбонос M.JI
Наказом № 12 від 29.03.2019 р. до виконання газонебезпечних робіт допущені - інженери
електрозв'язку Горбонос M.JI. Смотрицький С.О.. Мазан М.Г.. монтажники зв’язку-кабельники
Дубіна Д.І.. Закабула М.М.. Северин К.С.
Наказом № 9 від 06.01.2016 р. затверджені посадові інструкції. Положення про Систему 
управління охороною праці. Перелік робіт з підвищеної небезпеки, що виконуються в ТОВ 
«ЗВ ЯЗОКБУДПРОЕКТ».
Наказом № 2 від 10.01. 2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 

відповідності до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці»:
Голова комісії - директор Новицький О.М.
Члени комісії інженер з охорони праці Співак І.О.. інженер електрозв'язку Горбонос M.JI. . 
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці Хелемендик P.A.
Наказом № 3 від 10.01.2019 р. затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт (за Переліком -  15 інструкцій).
Працівники проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці у 

відповідності до затвердженого № 8 від 03.07.2018р. "Положення підприємства про навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці» . розробленого на підставі «Типового положення про 
порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Під час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться інструктажи з охорони 
праці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. 

прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці)
Ведеться внутрішня документація з охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
- Журнал протоколів перевірки знань 
-Журнал обліку робіт за нарядами -допусками
- Журнал обліку захистних пристроїв та індивідуальних засобів захисту
- Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механизмів та пристосувань та іньші 
Працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту 
відповідно з Типовими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, взуття та інших засобів 
індивідуального захисту . в тому числі - пояса запобіжні, каски захисна з пі ятттоломником. 
рукавички діелектричні, калоші діелектричні, боти діелектричні.
При виконанні робіт використовуються пояси запобіжні універсальні тип ПП 2-04. ПП2-03 (Акт 
останнього випробування статичною напругою від 18.09.2019рЛ. Засоби індивідуального захисту 
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого 
Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р. інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної 
документації, засобів індивідуального захисту
Фонд нормативних документів та технічної документації підприємства є достатнім для



Ш ™ н я  заявлених робіт. Пішригмство має в „оц ьому обсязі » „ . . . і  ---------
будівельні норми та нормативні акти з охорони праці., в т.ч.: " 5-------—1
Закон України «Про охорону праці»

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
равила технічної експлуатації електроустановок споживачів 

І ипова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних ппбіт 
Правила безпечності систем газопостачання
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
Правила роботи з інструментом та пристроями 
Правила пожежної безпеки в Україні 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Положення про порядок забезпечення працівники одягом, сп ец ія» ,,™  ™
іншими засобами індивідуального захисту -------------- —
І и пове положення про порядок проведення нявчяшт« і з н а н ь  ,  п и т я н к  п у г т _
Типове положення П РО  службу охопони п р я гг ї ------------ З_питань охорони прані
Положення про розробку ІН С ТРУ К Ц ІЙ  З ОХОРОНИ п р я н і  

Підприємство має необхідний для виконання робіт комплект ДКН
Додержання безпечних умов праці забезпечено рі ,НРМ кваліфікації Лит т г і»  та застогувя„™„ 
--------  пРиДатного обладнання, що має відпошдну експлуатаційну документяштп г ,р ^ 2 ^ ш п .,

Ш Ш о го ш щ у к т а ж у  з питань
осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки 5
( _ _ ац1йн° Г документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 

технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О. М. Новииький
(ініціали та прізвище)

04.04.2019 р .

Держпраці °РГаНІ

Примітки. 1^Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
ою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

н е б е ™ ,Та "  ЄКСПЛуаТаЦ1Ю (п о с у в а н н я )  машин, механізмів, устатковання п і д в и щ ^

2 Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами 
ЯК! через СВО! реліпйш  переконання відмовляються від його прийняття та п о ! і д ™ и  г Г ц е  
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


