
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  
відповідності м атеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТО ВАРИ СТВО З  ОБМ ЕЖ ЕН ОЮ  В ІД П О ВІДАЛЬН ІСТЮ _____________
(для юридичної особи:

"ТЕЛЕФОННА КО М П АН ІЯ"СІТЕЛ"___________________________________
найменування юридичної особи,

52005, Дніпропетровська обл.. Дніпровський район, смт. Слобожанське, 
вул. Теплична, 5

місцезнаходження,

25521964_______________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

генеральний директор Сідаш Андрій Юрійович, тел. (056)719 90 90
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичноїособи — 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;

на об ’єктах замовників на територіїм. Дніпро та Дніпропетровської 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

______________Договір страхування не укладався,________________________________
(найменування страхової компанії,

ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ«СІТЕЛ» не є об’єктом підвищеної небезпеки
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

_____Добровільний аудит з охорони праці не проводився_________
(дата проведення аудиту)

Я, генеральний директор ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ«СІТЕЛ» Сідаш Андрій 
Юрійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

або фізичноїособи — 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 колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах) (п. 8 Додатку 6 до Порядку);

(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

робочих м ісць  - 5 од., в тому числі на яких існує підвищ ений ризик 
виникнення т равм - 2 од.__________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

адміністративна будівля знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира 
Великого, буд. 2, кв. 12

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Відповідальною особою за безпечні умови та організацію роботи з 
охорони праці є генеральний директор ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ«СІТЕЛ»

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

Сідаш Андрій Юрійович -  наказ №  01-П від «02» вересня 2019 у.
з питань охорони праці та промислової безпеки;

Особами, відповідальними за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, призначені: 
відповідальним за за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та 
зберігання поясів та пристосувань -  начальник відділу зв ’язку Панасенко В. В. (з 
правом видачі наряд-допуску) -  наказ №  ОЗ-ОП від «04» вересня 2019 р.; 
відповідальним за безпечне виконання робіт у колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях. боксах) — 
начальник відділу зв ’язку ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ«СІТЕЛ» - Панасенко В. В. 
(з правом видачі наряд-допуску) -  наказ №  05-П від «04» вересня 2019 р.;

Виконання функцій служби охорони праці покладено на заступника директора
наявністю служби охорони праці,

Луканова Антона Валерійовича (за сумісництвом), який призначений особою, 
відповідальною за охорону праці у ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАН1Я«СІТЕЛ» згідно наказу 
№  02-ОП від «03» вересня 2019

Генеральний директор ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ«СІТЕЛ» Сідаш Андрій 
Юрійович:

- пройшов навчання в ТОВ «НВК «Вектор» у комісії Головного управління 
Держпраці у Київській області Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про о б ’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятий відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці 
(протокол №  000-351-2019 від 09.08.2019):

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол №  1154 від
26.09.2019).

- пройшов навчання в ТОВ «УКК «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (протокол №  325 
від 20.08.2019):



- пройшов навчання в ТОВ «УКК «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці У Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», (протокол 
№ 282 від 26.07.2019);

Заступник директора ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ«СІТЕЛ» (особа, 
відповідальна за охорону праці за сумісництвом) Луканов Антон Валерійович:

- пройшов навчання в ТОВ «НВК «Вектор» у комісії Головного управління 
Держпраці у Київській області Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про о б ’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятий відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці 
(протокол №  000-351-2019 від 09.08.2019);

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол №  1154 від
26.09.2019),

- пройшов навчання в ТОВ «УКК «ПрофіЛайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (протокол №  325 
від 20.08.2019);

- пройшов навчання в ТОВ «УКК «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», (протокол 
№ 282 від 26.07.2019);

Начальник відділу зв 'язку ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ«СІТЕЛ» Панасенко 
Валерій Володимирович:

- пройшов навчання в ТОВ «УКК «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов ’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об ’єкти підвищеної небезпеки», прийнятий відповідно до них нормативно-правових актів 
з охорони праці (протокол №  326 від 21.08.2019);

- пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол №  1154 від
26.09.2019),

- пройшов навчання в ТОВ «УКК «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (протокол №  325 
від 20.08.2019);

- пройшов навчання в ТОВ «УКК «Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», (протокол 
№ 282 від 26.07.2019);

Працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли 
навчання та мають кваліфікацію:



- монтажник зв ’язку-кабельник Бургомістуов Сергій Володимирович, посвідчення
№ 231-2-2018 від 10.12.2018, видане ТОВ «Навчально-виробничий центр «Безпека і 
надійність»;

- монтажник зв ’язку-кабельник Кінчак Віталій Петрович, посвідчення №  231-3-2018 
від 10.12.2018, видане ТОВ «Навчально-виробничий центр «Безпека і надійність»;

Зазначені працівники підприємства, пройшли навчання та перевірку знань з охорони 
праці:

1) Протокол №1-П-2019 від 05.09.2019 перевірки знань законів і нормативно- 
правових з охорони праці в обсязі загального курсу «Охорона праці», інструкцій з охорони 
праці праці відповідно виконуваних робіт, виданий ТОВ «ТЕЛЕФОННА 
КОМПА НІЯ« СІТЕЛ»;

2) Протокол №  2-П-2019 від 06.09.2019 протокол перевірки знань ПБЕЕС, ПБЕЕ, 
ПТЕЕС, ППБ, виданий ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАН1Я«С1ТЕЛ»;

3) Протокол №  З-П-2019 від 09.09.2019 протокол перевірки знань «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13», виданий ТОВ 
«ТЕЛЕФОННА КОМПАН1Я«СІТЕЛ»;

4) Протокол №  5-П-2019 від 28.09.2019 протокол перевірки знань «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85^ 
виданий ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАН1Я«СІТЕЛ»;

а також відповідні інструктажі з охорони праці.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань 

охорони праці (наказ №  06-П від 04.09.2019) у складі:
Голова комісії - генеральний директор А. Ю. Сідаш, члени комісії: заступник директора 
А. В. Луканов та начальник відділу зв ’язку В. В. Панасенко.

Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно- 
правових актів з охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці відповідно 
до виконуваних робіт (наказ №  07-П від 05.09.2019), у тому числі:

-з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт №  02, при виконанні робіт у 
замкненому просторі №  03, для машиніста №  05, для монтажника зв'язку-кабельника №  
06, при виконанні монтажних та пусконалагоджувальних робіт засобів зв 'язку на 
о б ’єктах будівництва №  11, під час виконання робіт ручним електроінструментом №  12.

На підприємстві затверджено та введено у дію «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ №  08-П від
05.09.2019), затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці (наказ №  09-П від 05.09.2019), затверджено план-графік, згідно якого 
проводиться навчання та перевірка знань робітників з питань охорони праці. Відповідно 
до «Положення...» працівниками проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові 
та цільові інструктажі з охорони праці. Результати фіксуються відповідними записами 
у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються 
під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій» яке введено на підприємстві в дію 
наказом №09-П від 05.09.2018.

На підприємстві в наявності паспорта та інша експлуатаційна документація на
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по 
виробничим дільницям.

Крім того, для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, 
підприємство має таке обладнання, інструменти, засоби індивідуального та 
колективного захисту:



Пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі,
страхувальні, драбина, мотузка 9 мм (ЗО м), фал рятувальний (акт випробування 
№  1/2019/вип від 06.09.2019 комісією ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ«СІТЕЛ», 
створеною згідно наказу №  10-П від 05.09.2019), сітки захисні, стрічки сигнальні, каски 
захисні універсальні, протигази шлангові ПШ-Іс, лопати обміднені, кувалда мідна, 
переносні світильники напругою 12 В у вибухонебезпечному виконанні, аналізатор газів 
багатокомпонентний ФП-33, аналізатор газу лампа ЛБВК, засоби зв ’язку та сигналізації 
з автономним живленням, респіратори пилозахисні, окуляри захисні, костюми захисні, 
рукавички робочі, чоботи без цвяхів на неслизькій підошві.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту, 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 НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у 
будівельному виробництві». На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту проходять періодичні огляди та 
випробування у встановлені терміни. Наказом №  11-П від 05.09.2019 створено комісію з 
прийняття та перевірки 313

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчачьно-методичне 
забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства:

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Кодекс законів про працю України 
З У «Про охорону праці»
НПАОП 0.00-6.02-04 «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві,
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»,
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»,
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці»,
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», ■
НПАОП 0.00- 6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»,
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників»,
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»,
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт»,
НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»,
також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової бази з охорони 

праці через мережу інтернет.
Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за 

посадами та професіями.

У ТОВ «ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ«СІТЕЛ» є кабінет охорони праці оснащений: 
оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами



законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про 
охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 
необхідний для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового 
законодавства і охорони праці. Матеріально-технічна база відповідає вимогам 
законодавства з пита^^вхорони праці і промислової безпеки, під час виконання робіт, що 
декчаруються.

А. Ю. Сідаш, -
Ис) / 7й ' . ' ( і н і ц і а л и  та прізвище)

А р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці го -^ р .

№ ^  ________________

Примітки: і .  Ф ізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт п ідвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер обл іково ї картки платника податків не зазначається ф ізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це в ідповідному органу державної податково ї служби і мають в ідм ітку в 
паспорті.".


