
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:

___________ Товариство з обмеженою відповідальністю «Зв'язок України»___________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

50069, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 1А, 
код згідно з ЄДРПОУ 21880131, Стрельченко Валерій Іванович,
місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП ОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_________________________ +38 (0564) 93-07-86, 8УІагикг(^икг.пе1__________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи  - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області та згідно договорів підряду

місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір страхування відсутній.

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету міністрів № 1788 від 
16.08.202 року на ТОВ «Зв'язок України» страхування не проводилося, тогу що воно не є 
объектом підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 26.05.2020 р.
(дата проведення аудиту)

_____ Я ,_________________________ Стрельченко Валерій Іванович_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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 в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах); Роботи верхолазні; Роботи в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти; Зварювальні



роботи; Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників; Газополум’яні роботи.______________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або

машин, механізмів , устатковання  п ідвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер  партії, дата  виготовлення, 
країна походж ення, які виконую ться  та/або експлуатую ться  (застосовую ться)  без отримання  в ідпов ідного  дозволу,

__________20 робочих місць, з них 6, на яких існує підвищений ризик виникнення травм__________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівлі, споруди (приміщення) -  1, що знаходиться у власності ТОВ «Зв'язок України» за адресою 
Дніпропетровська обл„ м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, ІА , виробничих об'єктів -  0,

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів,

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  2, що знаходяться у власності ТОВ «Зв'язок України» 
___________за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 1А___________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
- Стрельченко Валерій Іванович -  директор, пройшов навчання та перевірку знань 

нормативно-правових актів з охорони праці: Закону України «Про охорону праці», 
електробезпеки, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної 
безпеки та надзвичайних ситуації на виробництві, надання першої допомоги потерпілим 
від нещасних випадків ( Витяг з протоколу № 7/56 від 10.07.2019 р.. ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ"); Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1- 
1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачівСпосвідчення № 598 
від 23.01.2019 року, дата останньої перевірки знань 14.01.2020. ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ"); 
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 
(Витяг з протоколу № 7/26 від 03.07.2019 р„ ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ");

- Бойка Сергія Петровича -  інженера з охорони праці, наказом № 05 від 14.05.2020 р 
призначено відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки у Товаристві. Він пройшов перевірку знань:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (засідання комісії створеної на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 8/59 від 
14.08.2019р. в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ");

- з питань охорони праці, а саме НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів та_____НПАОП 40.1-1.07-01. Правила експлуатації
електрозахисних засобів: присвоєно V групу з електробезпеки, до та понад 1000 В 
(засідання комісії Головного Управління Держпраці у Київській області витяг з протоколу 
№ 111-2020 від 15.05.2020 р. у TOB «НВК «ВЕКТОР»);

- з питань охорони праці, а саме НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті (засідання комісії створеної на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 1/62 від 23.01.2019р. в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ";

- перевірка знань вимог Кодексу цівільного захисту України. Правил пожежної безпеки 
України (ГІАПБ А РІ.001-2014), знань з пожежно-технічного мінімуму (Витяг з протоколу 
№ 76-2020 від 18.05.2Р2Р року в ТОВ «НВК «ВЕКТОР».

Наказом № Р6 від 14.05.2020р. начальника дільниці - Меньшова Ігоря Георгійовича 
призначено відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки у Товаристві під час виконання робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, 
боксах, топках, трубопроводах). Він пройшов перевірку знань:

- законів і нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, 
санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на 
виробництві, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасного випадку; НПАОП



0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00-5.11-85. Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-1.81-18 
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; НПАОП 
28.52-1.31-13. Правила охорони праці під час зварювання металів( Витяг з протоколу № 
211-2020 від 22.05.2020р. в ТОВ «НВК «ВЕКТОР» );

- з питань охорони праці, а саме НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (засідання комісії створеної на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 1/62 від 23.01.2019р. в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ";

- з питань охорони праці, а саме НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів та НПАОП 40.1-1.07-01. Правила експлуатації 
електрозахисних засобів: присвоєно V групу з електробезпеки, до та понад 1000 В 
(засідання комісії Головного Управління Держпраці у Київській області витяг з протоколу 
№ 111-2020 від 15.05.2020 р. у ТОВ «НВК «ВЕКТОР»);

- перевірка знань вимог Кодексу цівільного захисту України, Правил пожежної безпеки 
України (НАПБ А РІ.001-2014), знань з пожежно-технічного мінімуму (Витяг з протоколу 
№ 76-2020 від 18.05.2020 року в ТОВ «НВК «ВЕКТОР»:

Наказом № 06 від 14..05.2020р. начальника дільниці - Меньшова Ігоря Георгійовича 
призначено відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки у Товаристві під час виконання газополум’яних робіт.

Наказом № 06 від 14.Р5.2Р2Рр. начальника дільниці - Меньшова Ігоря Георгійовича 
призначено відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки у Товаристві під час виконання зварювальних робіт.
Наказом № Р6 від 14.Р5.2Р2Рр. начальника дільниці - Меньшова Ігоря Георгійовича 
призначено відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки у Товаристві під час виконання робіт в діючих 
електроустановках напругою понад 1РРР В і в зонах дії струму високої частоти.
Наказом № Р7 від 14.Р5.2Р2Рр. начальника дільниці - Мазура Сергія Вячеславовича 
призначено відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки у Товаристві під час виконання робіт за допомогою 
механічних підіймачів та будівельних підйомників. Він пройшов відповідне навчання:

- з питань охорони праці . а саме НПАОП Р.РР-1.8Р-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання; НПАОП Р.РР-1 .Р2-Р8; Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів; 
НПАОП 0.00-1.71-13; Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями ( Витяг з протоколу № 211-2020 від 22.05.2020р. в ТОВ «НВК «ВЕКТОР»)

- з питань охорони праці, а саме НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (засідання комісії створеної на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 1/62 від 23.01.2019р. в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ";

- з питань охорони праці, а саме НПАОГІ 4Р. 1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів та_____НПАОП 4Р.1-І.Р7-Р1. Правила експлуатації
електрозахисних засобів: присвоєно V групу з електробезпеки, до та понад 1РРР В 
(засідання комісії Головного Управління Держпраці у Київській області витяг з протоколу 
№ 111-2Р2Р від 15.Р5.2Р2Р р. у ТОВ «НВК «ВЕКТОР»);

- з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в ТОВ
"НКЦ "МОНОЛІТ", Витяг з протоколу № 1Р2 від 26.Р7.2Р 19 р.

Наказом № Р7 від 14.Р5.2Р2Рр. начальника дільниці - Мазура Сергія Вячеславовича 
призначено відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки у Товаристві під час виконання робіт на висоті понад 1,3 метра.

Наказом № Р7 від 14.Р5.2Р2Рр. начальника дільниці - Мазура Сергія Вячеславовича 
призначено відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки у Товаристві під час виконання верхолазних робіт.



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

Згідно наказу № 02 від 20.03.2020 р. інженера з охорони праці -Бойка Сергія Петровича,
призначено відповідальним за виконання функцій служби з охорони праці у Товаристві.____________

наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 
інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 03/1 від 20.03.2020 р. 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке 
розроблено на основі типового з урахуванням специфіки діяльності Товариства.

Згідно ст. 18 Закону України «Про о х о р о н у  праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» та наказу № 03/2 від 20.03.2020 р. у 
Товаристві створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників Товариства, склад якої (голова комісії - Бойко С. П., члени комісії - Меньшов І. Г. та
Мазур С. В.) пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних центрах.____________________

Заявлені роботи виконуються навченим персоналом, який пройшов відповідне навчання, має 
відповідну кваліфікацію, багаторічний досвід та відповідний допуск до безпечного виконання робіт 
підвищеної небезпеки.

Наказом № 09 від 14.05.2020 р. затверджені посадові інструкції, а саме:
- директора;
- інженера з охорони праці;
- начальника участка;
- відповідального за електрогосподарство та пожежну безпеку.

Наказом № 08 від 14.05.2020 р. затверджені та введені в дію інструкцій з охорони праці на 
професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

№1 вступного інструктажу з питань охорони праці;
№2 про заходи пожежної безпеки у підприємстві;
№ 3 про надання першої домедичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях 
із загальних питань електробезпеки на майданчиках;
№4 про шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Пільги і компенсації за роботу у шкідливих 
умовах праці;
№5 з електробезпеки для робітників і службовців;
№6 з охорони праці під час виконання робіт на висоті понад 1,3 метра;
№7 з охорони праці під час виконання зварювальних робіт;
№8 з охорони праці при виконанні робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів 
та будівельних підйомників;;
№9 з охорони праці під час виконання верхолазних робіт;
№10 з охорони праці під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 
В і в зонах дії струму високої частоти;
№11 з охорони праці під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 
трубопроводах);
№12 з охорони праці під час виконання газополум'яних робіт;
№13 для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій;
№14 для верхолаза;
№15 для електрогазозварника;
№16 для електрика
№17 для машиніста автовишки та автогідропідіймача;
№18 для кабельника-спаювальника;
№20 електромонтер лінійних споруд електрозв’язку.

Наказом № 011 від 14.05.2020 р. затверджені та введені в дію:
-програми вступного інструктажу;
-програми вступного інструктажу з техногенної безпеки та цивільного захисту;
-програми інструктажу з пожежної безпеки;

_____ - програми спеціального навчання з питань охорони праці по професіях.___________________ ___



Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі на 
виконання заявлений робіт розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших законодавчих та нормативно- 
правових актів.

Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при 
проведення заявлених робіт у Товаристві заведено, пронумеровано та прошито журнали, а саме:

-  «Реєстрації інструкцій з охорони праці»:
-  «Обліку навчання працівників з охорони праці»:
-  «Реєстрації протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»:
-  «Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»:
-  «Реєстрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу з 

охорони праці»:
-  «Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»:
-  «Обліку проходження медичних оглядів»:
-  «Обліку робіт за нарядами та розпорядженнями:
-  «Обліку засобів захисту»:
-  «Обліку випробування засобів захисту»:
-  «Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту».

Працівники, зайнятті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені та атестовані 
комісією підприємства, створеною наказом директора ТОВ «Зв'язок України» № 03/2 від 
20.03.2020р.
На підприємстві працюють:

- машиніст автовишки та автогідропідіймача Біда Ігор Віталійович 5 розряду, посвідчення № 
082-20-04-4 від 28.02.2020 року ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", 
м.Кривий Ріг:
- кабельник-спаювальник 5 розряду Штефан Олександр Олександрович (свідоцтво про 
присвоєння кваліфікації від 26.12.2003р. БПРК Дніпровської дирекції ВАТ «Укртелеком»)
- кабельник-спаювальник 3 розряду Першиков Олександр М иколайович (свідоцтво про 
присвоєння кваліфікації від 20.12.2001р. БПРК Дніпровської дирекції ВАТ «Укртелеком»)
- електромонтер лінійних споруд електрозв’язку Коваль Ігор Анатолійович отримав 
свідоцтво про присвоєння кваліфікації від 16.12 2015р. в ПАТ «АрселорМ іттал Кривий Ріг»;

- електрогазозварник Дзеркаль Сергій Миколайович отримав професію електрогазозварника 
(Диплом від 26.06.2015р. ДНЗ Криворізький центр підготовки робітничих кадрів будівельної 
галузі» та кваліфікацію технік-електрик (диплом від 30.06.2017 р. отриманний у Криворізькому 
технікуму Національної металургійної академії України)
- кабельник-спаювальник 3 розряду Першиков Олександр Миколайович (свідоцтво про присвоєння 
кваліфікації від 20.12.2001р. БПРК Дніпровської дирекції ВАТ «Укртелеком»).
Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони- праці в 
повному обсязі комісією підприємства -  протокол № 1 від 26.05.2020 р. перевірки знань законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці, 
затверджених наказом № 08 від 14.05.2020р._______________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На устаткування, обладнання та пристрої, які використаються при проведенні заявлених робіт 
підвищеної небезпеки і знаходиться у власності Товариства є паспорти та інструкції з експлуатації
заводів виробників._____________________ __________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Наказом № 04 від 20.03.2020 р. затверджено перелік 313 для працівників, що виконують 

роботи підвищеної небезпеки із зазначенням типу та кількості, а саме:
1. пояс запобіжний безлямковий ПБ, виробник ТОВ «ТОРНАДО», інв. № 080, 010, 033 -  3_



знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників».
- НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання 

виробничого обладнання працівниками».
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місті».
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правил безпечної експлуатації електроустановок»;
- НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві (ДБН А .3.2-2-2009)»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А .01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
- Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці №263/121 від 23.09.1994 «Про 

затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;
- ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників, затвердженого наказом 

Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за№  327;
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений 

наказом М іністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.

У підприємстві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони 
праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, наглядними посібниками, 
устаткуванням, обладнанням, пристроями та засобами вимірювальної техніки, які використаються 
при проведенні заявлених робіт.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки. _______________________________________________________________________

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

Стрельченко В.І.
(ініціали та прізвище)

суб'єктів господарювання у територіальному 
№ ________________________ .

Примітки: 1. Фізична особ^ - 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 відповідном у органу 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови К М №  48 від 07.02.2018}

Декларація зареєстрована у журналі обліку 
органі Держпраці 2 0 ^ ^ _  р.
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