
Додаток 8 
до Порядку 
(в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

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

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи: ТОВ «Смарт Телеком Сервіс»
Місцезнаходження: 33023, Україна, Рівненська обл., м. Рівне вул. Транспортна, 12
Код згідно з ЄДРПОУ- 41167126
ІПН -411671217160
Директор -  Ткачук Іван Вікторович
Контактний телефон: +380689589516
E-mail: itkachuk@smart-telecom.com.ua
Вид діяльності за КВЕД: 43.21 -  електромонтажні роботи
Місце виконання робіт - об’єкти замовника по всій території України
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - ПРаТ «Українська пожежно- 
страхова компанія» серія 220/02-НР №190000002 від 14/03/2019 року. Діє до 14.03.2020 року. 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився.
Я, директор ТОВ «Смарт Телеком Сервіс», Ткачук Іван Вікторович, 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:

1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;
2. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах.
Кількість працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою становить - 5 осіб.
Для виконання робіт створений структурний підрозділ -  монтажна дільниця.
Інші відомості. У ТОВ «Смарт Телеком Сервіс», згідно наказу №01/ОП від «05» квітня 

2017 року створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на директора 
Ткачука Івана Вікторовича. Наказом №03/ОП від «05» квітня 2017 року затверджено положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, положення про 
службу охорони праці, положення про систему управління охороною праці на підприємстві, 
положення про комісію з охорони праці.

Управління охороною праці та відповідальність за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки на підприємстві здійснює директор Іван Вікторович Ткачук згідно наказу 
№11/ОП від «15» березня 2019 року. Відповідальним працівником за безпечне виконання робіт: на 
висоті (наказ № 08/ОП від «15» березня 2019 року), монтажних робіт на будівельних об’єктах 
(наказ № 09/011 від «15» березня 2019 року), підвищеної небезпеки (наказ № 12/ОП від «15» 
березня 2019 року), безпечну експлуатацію, справність, збереження та видачу електроінструменту 
(наказ № 10/011 від «15» березня 2019 року), роботи в колодязях, шурфах, траншеях...( наказ № 
14/ОП від «15» березня 2019 року) - призначено виконавця робіт Юрія Вікторовича Ткачука.

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію наказом №02-ОП від «05» квітня 
2017 року такі інструкції:

№2 -  Роботи з електроінструментом;
№3 -  Виконання робіт на кабельних лініях зв’язку;

- №7 -  Виконання робіт у підземних спорудах та комунікаціях зв’язку;
- №8 -  Інструкція з охорони праці кабельника-спаювальника;

№11 -  Виконання робіт із застосуванням переносних драбин та стрем’янок;
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- №12 -  Виконання робіт на висоті;
№13 — Виконання робіт на висоті із використанням спеціальних страхувальних 
засобів;

- №15 -  Використання запобіжних поясів.
Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві 

інструктажі з питань охорони праці, по наданню першої домедичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і 
стихійних лих. Відповідні записи про проведення інструктажів вносяться у Журнали реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці.

Є в наявності та ведуться:
- журнал реєстрації вступного інструктажу;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; 

журнал видачі наряд-допусків;
- журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Згідно наказу №03-ОП від 04.01.2019 року працівники, яких допущено до робіт підвищеної 
небезпеки, пройшли спеціальне навчання та перевірку знань безпечних методів роботи. Розроблені 
програми та плани графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, що 
затверджено наказом №01-ОП від 04.01.2019 року.

Створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці. Наказ № 13/ОП від «15» березня 
2019 року.

Голова комісії -  Іван Вікторович Ткачук -  директор, який пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці:

- Закон України «Про охорону праці» в ДП «Рівненський експертно-технічний центр», 
протокол №32 від «15» березня 2019 року. Посвідчення №1130-32-19.

- «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА 3.2-2-20009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека» протокол №32/6 від 
«11» березня 2019 року. Посвідчення №1130-32/6-19.

- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», Мінімальні вимоги з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Протокол №32/в від «15» 
березня 2019 року. Посвідчення № 1130-32/в-19.

- Пройшов навчання і перевірку знань на III—у групу з електробезпеки. Протокол №32/а 
від «11» березня 2019 року, посвідчення №1131-32/а-19.

Член комісії - Юрій Вікторович Ткачук -  виконавець робіт, який пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці:

Закон України «Про охорону праці» в ДП «Рівненський експертно-технічний центр», 
протокол №32 від «15» березня 2019 року. Посвідчення № 1131-32-19

- «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА 3.2-2-20009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека» протокол №32/6 від 
«11» березня 2019 року. Посвідчення №1131-32/6-19

- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», Мінімальні вимоги з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Протокол №32/в від «15» 
березня 2019 року. Посвідчення №1131-32/в-19

- Пройшов навчання і перевірку знань на II—у групу з електробезпеки.
Член комісії -  Сергій Іванович Гальченко - заступник директора по будівництву, який 

пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:



Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, в ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр», протокол №2 від 20.01.2017 року 
посвідчення №53217
«Правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», ДБНАЗ.2-2-20009 Система стандартів 
безпеки праці Охорона праці і промислова безпека в будівництві, протокол № 14 від 
14.02.2017 року, посвідчення № 437-14-17

Працівники ТОВ «Смарт Телеком Сервіс», що виконують роботи підвищеної небезпеки, 
згідно наказу №07-ОП від 01.03.2019 року забезпечені згідно діючих норм спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту (окуляри захисні, навушники, каски, 
світловідбивні жилети, запобіжні пояси тощо) відповідно до особистих карток обліку та 
«Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці».

Експлуатщійна документація є в наявності.
1 Іорматишю- ровими актами з охорони праці працівники забезпечені в повному обсязі.

І.В.Ткачук

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.".

І Управління Держпраці у Рівненській області 
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

За № . . від«

(посада, підпис)_____  \


