
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

(У/

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Інтелект Дніпро Телеком»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, м. Дніпро , Ам ур-Нижньолніпровський район, проб. 
Тульчинський, буд. 1, кв. 22, ЄДРПОУ 35340503, директор Павлов 
Сергій Анатолійович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
тел. (056)732-00-25, info@id-telecom.net____________________________________
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;
на території Замовника (Дніпропетровська область)
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,

устаткування 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, Павлов Сергій Анатолійович,
(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, устаткування підвищеної небезпеки: роботи в колодязях, 
шурсЬах, траншеях, котлованах, колекторах: роботи, що виконуються 
на висоті понад 1,3 метра: земляні роботи, що виконуються на глубині 
понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій: роботи 
верхолазні: зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 
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: 6, на яких існує підвищенний ризик виникнення

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
травм: 6; кількість структурних підрозділів : 2;
офісне приміщення розташоване за адресою: м. Дніпро, 
Набережна Перемоги, 26 Б

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

mailto:info@id-telecom.net


Інші відомості: директор Павлов С .А. пройшов навчання на базі 
ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області на знання:

- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнобов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праці, протокол № 32-18 від 14.06.2018р.;

- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
пожежної безпеки» з присвоєнням V гр. з електробезпеки, протокол 
№44-18 від 25.07.18р.;

- «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті», протокол 
№44/2-18 від 25.07.18р.;

«Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», протокол №36-18 від 15.0618р.;

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» N242/1-18 від 13.07.18р.

Наказом №от-1/18 від 30.07.2018 року функції служби охорони 
праці покладено на інженера з охорони праці Міщенко А.І. (навчання 
на базі ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на 
знання:

- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнобов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праці, протокол № 32-18 від 14.06.2018р.;

- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
пожежної безпеки» з присвоєнням V гр. з електробезпеки, протокол 
№44-18 від 25.07.18р.;

- «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті», протокол 
№44/2-18 від 25.07.18р.;

«Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», протокол №36-18 від 15.0618р.;

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» N242/1-18 від 13.07.18р.).

Наказом №от-3/18 від 06.08.2018 року відповідальною особою за 
безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки (роботи на висоті, 
верхолазні роботи, зварювальні роботи, роботи в колодязях, ш урфах,



траншеях, котлованах, колекторах) призначено головного інженера 
Репан В.В. (навчання на базі ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області на знання:

- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнобов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з 
охорони праці, протокол № 32-18 від 14.06.2018р.;

- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
пожежної безпеки» з присвоєнням V гр. з електробезпеки, протокол 
№44-18 від 25.07.18р.;

- «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті», протокол 
№44/2-18 від 25.07.18р.;

«Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», протокол №36-18 від 15.0618р.;

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» № 42/1-18 від 13.07.18р.)

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

Наказом №от-4/18 від 06.08.2018 року затверджені: Перелік робіт 
підпищеної небезпеки; інструкції з охорони праці для монтажника 
(ліній зв'язку), електрозварника, електрослюсара; Положення про 
службу охорони праці; Положення про навчання з питань охорони 
праці; посадові інструкції директора, головного інженера, інженера з 
охорони праці.

Наказом №от-5/18 від 06.08.2018р. затверджений склад комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці: директор Павлов С.А; 
головний інженер Репан В.В., інженер з охорони праці Міщенко А.І.

Працівники ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком», які виконують роботи 
на висоті, верхолазні роботи, зварювальні роботи, роботи в колодязях, 
шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці («Правил охорони праці при 
виконанні робіт на висоті», «Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями») в комисії ТОВ «Інтелект Дніпро 
Телеком», протокол №1-18 від 09.08.2018р.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності експлуатаційна документація на обладнання - 
паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання, яке 
використовується: зварювальний апарат інвертерного типу,



слюсарний інструмент, газоаналізатор “Spektra 1600- GL”, які придбані в 
червні 2018 року.

Працівники ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком» забезпечені 
спецодягом, спецзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
в повному обсязі для монтажника (ліній зв’язку), електрозварника, 
електрослюсара: пояс запобіжний -  Зшт.; пояс лямковий з канатом - 
2шт., щиток для елетрозварника -  1 шт., респиратор пилозахисний - 6 
lut., каска захисна -  6 шт., які придбані в липні 2018 року.
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком», ведуться наступні 
журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної 
небезпеки;
- протоколів перевірки знань з питань охорони праці;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС
- обліку та зберігання засобів індивідуального захисту.
На підприємстві ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком», обладнано кабінет 
охорони праці, оснащений оргтехнікою, навчальними та наочними 
посібниками з охорони праці, законодавчими та нормативно- 
правовими актами охорони праці, методичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, необхідними для інструктажу, 
навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства 
і охорони праці (Закон України «Про охорону праці»; Закон України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; Закон 
України “Про пожежну безпеку"; Закон України «Про забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»; Закон 
України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»; Закон України «Про 
дозвільну систему у сф ер і господарської діяльності»; Закон України 
«Про основні засади державного нагляду(контролю) у сф ер і 
господарської діяльності»; Кодекс законів про працю; НПАОП 0.00- 
4.09-07. Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства; НПАОП 0.00-4.11-07. Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці; НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці; НПАОП 0.00-4.21-04. 
Типове положення про службу охорони праці; НПАОП 0.00-8.24-05. 
Перелік робіт підвищеної небезпеки; НПАОП 00.0-6.03-93. Порядок 
опрацювання та затвердження власником нормативних актів про 
охорону праці, що діють на підприємстві; НПАОП 0.00-1.15-07 Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 0.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;



НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів; НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт та інш.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт, які

їх н іч н о ї бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів
господарювання у територіальному л органі Держпраці ___ ____

20^р. № )

Примітки: 1. Фізична о со б а  - підприємець своїм підписом н а д а є  згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) м аш ин , механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними о со б ам и , які через свої релігійні переконання відмовляються від його 
прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті.".

г-

(ініціали та прізвище)


