
Додаток 8
, до Порядку (в редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 7 лютого 2018р №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком».___________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

01601, м. Київ, бульвар Т. Ш евченка. 18, код ЄДРПОУ 21560766,___________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор ПАТ «Укртелеком» -  Курмаз Ю рій Павлович, тел. (044) 230-90-04,______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; номер телефону, телефаксу,

_______________________________ E-mail: Y .Kurm az(S,ukrtelecom .ua__________________________________
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;

33028, м. Рівне, вул. Міцкевича,2. Рівненська філія ПАТ «Укртелеком» Рівненська 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:_______________________________________

(найменування страхової компанії,
Приватне акціонерне товариство «Страхова група» «ТАС», 1 рік

строк дії страхового полісу,

№FO-00060398/80D 112-367/18 від 02.03.2019
номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
____________________________________________ не проводився___________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Вторак Тарас Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законо
давства 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 підвищеної небезпеки

1. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (пЛ8 додатку 6 
Порядку),

2. Роботи, в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах (п.8 додатку 6 Порядку),
3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підзе- 

мних комунікацій (п,9 додатку 6 Попятку).
4. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метри (п.6 дод.6 до Порядку),
5. Зварювальні роботи (п.19 додатку 6 Порядку).

Робочих місць всього -  476. в т.ч. на яких існує підвищений ризик - 299______________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Будівель та споруд 262, (1 Іадмінбудівель. 86 АТС, 21 автогараж.15 складських приміщень) у т.ч. 4 
виробничих цехи, 19 дільнипі____________________

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

Адміністрація Рівненської філії: технічна служба, відділ підтримки бізнесу^НК, фінансово-економічний 
відділ, транспортний цех, відділ охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, міський, районні центри 
телекомунікацій, відділ проектування, ремонту та будівництва, служба будівництва мережі.

Отримано дозволи на виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки за № 998.15.32.19.32 від 07.05.2015, № 1797.16.32 19 від 11.06.2016, № 1001.15.32 від 07.04.2015. 

Інші відомості

Відповідальні особи:
- директор Рівненської філії Вторак Тарас Ігорович - за стан охорони праці по Рівненській філії:



начальник технічної служби Парахін Ігор Миколайович - за безпечне виконання робіт підви
щеної небезпеки, що виконуються в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах: зем
ляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних кому- 
нікацій: верхолазних робіт: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1ОООВ та в зонах 
дії струму високої частоти:
- начальник підтримки бізнесу Борисов Василь Олександрович - за безпечне виконання зварюва
льних робіт: зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом:
- головний енергетик Жабенко Олександр Анатолійович -  за електрогосподарство;
- провідний механік транспортного цеху Богданович Олександр Миколайович - за технічне об
слуговування. ремонт, безпечне виконання робіт технологічним транспортом та навантажувача
ми:
- начальник транспортного цеху Вальчук Володимир Миколайович - за технічний контроль, на
гляд за безпечною експлуатацією технологічного транспорту та навантажувачів:
- начальник відділу охорони праці, пожежної та екологічної безпеки Прищепа Тетяна Володими
рівна - за контроль стану охорони праці.

• Витяг з протоколу №163 від 09.11.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці ДП «Рівненський експертно-технічний центр», перевірені знання у директора Рівненської 
філії ПАТ «Укртелеком» Вторака Тараса Ігоровича законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання до медичної допомоги потерпілим та електробезпеки. «Правил безпечної експлу
атації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил охорони праці під час вико
нання роботи на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. «Правил охорони праці під час вантаж
но-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15. «Правил безпеки систем газопостачання» 
НПАОП 0.00-1.76-15. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП
0.00-1.62-12. Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 
0.00-1.71-13. а також «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014.

• Витяг з протоколу №158 від 08.12.2017р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці. перевірені знання у начальника відділу охорони праці, 
пожежної та екологічної безпеки Рівненської філії ПАТ «Укртелеком» Прищепи Тетяни Воло
димирівни Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього НПАОП 
0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. НПАОП 
0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. ДБНА.3.2-2-2009 «Система стаяца- 
ртів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві 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 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем 
газопостачання. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідій
мальних кранів, підіймальних пристроїв відповідного обладнання. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0.00-7.11-12 За
гальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників'’. НПАОП 
0.00-7.14-17 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними 
пристроями. НПАОП 00.0-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 
28.52-1.32-14 Правила охорони праці під час паяльних робіт. . НПАОП 0.00-1.83-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів. НПАОП 0.00-4.12- 05 Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці., а також «Правил 
пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014.

• Витяг з протоколу №163 від 09.11.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці. перевірені знання у начальника технічної служби Рів
ненської філії ПАТ «Укртелеком» Парахіна Ігоря Миколайовича законодавчих актів з охорони 
праці, надання медично допомого потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0 .00- 1.71- 13. «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил охорони праці під час 
виконання роботи на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. «Правил безпеки і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15. «Правил безпеки систем газопоста
чання» НПАОП 0.00-1.76-15. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП



J.OO-l .62-12, «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014.
«Витяг з протоколу №151 від 21.12.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці. перевірені знання у начальника підтримьш бізнесу Бо
рисова Василя Олександровича, законодавчих актів з охорони праці, надання медично допомого 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. «Правил охорони праці під час роботи з інструмен
том та пристроями» НПАОП 0.00 -  1.71- 13. «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. ««Правил охорони праці під час виконання роботи на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07. «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під 
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних ро
біт» НПАОП 0.00-1.75-15. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 
0.00-1.62-12. «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014.

• Витяг з протоколу №22від 28.02.2020р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
ДП «Рівненський ЕТП». перевірені знання у начальника підтримки бізнесу Борисова Василя 
Олександровича «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. Правил 
ОХОРОНИ праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відпо
відного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18. «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках

• Витяг з протоколу №55 від 18.04.2019р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
ДП «Рівнеський ЕТЦ» Держпраці. перевірені знання у відповідального за електрогосподарство 
Жабенка Олександра Анатолійовича IV група з електробезпеки до і вите 10ООВ) «Правил екс
плуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01. «Правил улаштування електроустано
вок. Електрообладнання спеціальних установок» НПАОП 40.1-1.32-01. «Правил охорони елек- 
тричних мереж» ПОЕМ. 1997р. Правил користування електроенергією ПКЕЕ.2004р.

• Витяг з протоколу №87 від 14.05.2019р засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Закону України «Про охорону праці. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» НПАОП 0.00 -  1.71- 13. . «Правил охорони праці під час виконання роботи на ви
соті» НПАОП 0.00-1.15-07. НПАОП 0.00-1.62-12. «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ 
А.01.001-2014.
Витяг з протоколу №39 від 24.03.2017р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 
ДП «Рівнеський ЕТЦ» Держпраці. «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

• Витяг з протоколу №161 від 02.11.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці ДСУПП «Рівненський експертно-технічний центр» Держпрапі перевірені знання у старшого 
механіка транспортного цеху Богдановича Олександра Миколайовича «Правил охорони пратті пі л 
час експлуатапії обладнання, що праттює піл тискомНПАОП 0.00-1.81-18. Правил безпеки систем 
газопостачання.

• Витяг з протоколу №10 від 20.01.2020р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
«Правил ОХОРОНИ праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, піліймальних пристроїв і вітпо- 
відного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18. у провідного механіка транспортного цеху Богдано
вича Олександра Миколайовича

• Витяг з протоколу №11 від 02.02.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
ДСУПП «Рівненський експертно-технічний центр» Держпраці. перевірені знання у начальника 
транспортного цеху Вальчука Володимира Миколайовича Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час ванта
жно-розвантажувальних робіт. НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуататтії лі
фтів. ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві 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 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, піліймальних пристроїв відпо
відного обладнання. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони прані піл час експлуатації облад
нання. що працює під тиском. . НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я 
працівників під час роботи з екранними пристроями. НПАОП 00.0-1.62-12 Правила охорони праці 
на автомобільному транспорті. НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації



навантажувачів... а також «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

У Рівненській філії ПАТ «Укртелеком» створений відділ охорони праці, пожежної та еколо
гічної безпеки, який працює згідно «Положення про відділ охорони праці, пожежної ті екологічної 
безпеки», затвердженому директором філії від 24.11.2017р. Відділ охорони праці, пожежної та 
екологічної безпеки очолює Прищепа Тетяна Володимирівна, призначена наказом по філії від 
18.10.2017р. №296-К.____________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

В цехах та дільницях відповідальними за дотримання вимог Законодаветва з охорони праці при 
виконанні задекларованих робіт призначено керівників цих виробничих підрозділів, а саме:

Цех ядра мережі (далі ЦЯМ) -  Мозоль Олександр Володимирович, витяг з протоколу від 
24.05.2018р №90,

дільниця ядра мережі №212/1 м. Рівне -  Дубик Емілія Юріївна витяг з протоколу від 22.05.2018 
№87,

дільниця ядра мережі та об’єктів зв’язку №213/3 м. Дубно -  Гайдук В.Д. витяг з протоколу від 
23.05.2018р. №89;

дільниця ядра мережі та об’єктів зв’язку №213/4 м. Сарни -  Пазілов Вадим Анатолійович витяг з 
протоколу від 28.02.2017р. №69.

Цех транспортної мережі (далі ЦТМ) -  Шкуль Андрій Андрійович витяг з протоколу від 
22.05.2018р. №87;

лінійна дільниця транспортної мережі №112/1 м. Рівне -  Бартосевич Олександр Георгійович 
витяг з протоколу від 04.03.2019р. №10;

станційна дільниця транспортної мережі №112/2 м. Рівне Омельчук Андрій Іванович витяг з 
протоколу від 29.08.2019р. №91;

дільниця транспортної мережі №112/3 м. Сарни Червюк Сергій Ярославович витяг з протоколу 
від 24.05.2019р. №91;

дільниця транспортної мережі №112/4 м. Дубно -  Андріюк Олексій Степанович витяг з прото
колу від 23.05.2018р.№89;

Цех мережі доступу (далі ЦМД) -  Сьомак Володимир Олександрович витяг з протоколу 
відОЗ.04.2017р.№ 86-2;

дільниця мережі доступу №312/1 м. Рівне -  Гичун Андрій Олександрович витяг з протоколу від 
22.05.2018р. №87;

дільниця мережі доступу№ 312/2 смт. Володимирець -  Пепіко Володимир Володимирович витяг 
з протоколу від 28.02.2017р.№ 69, Репецька Наталія Андріївна витяг з протоколу від 24.05.2018р.№ 
91, Антосюк Ігор В’ячеславович витяг з протоколу від24.05.2018р.№ 91, Шеліган Афонь Пилипо
вич витяг з протоколу від 28.02.2017р.№ 69;

дільниця мережі доступу№ 312/3 м. Сарни -  Мирко Олександр Олександрович витяг з протоколу 
від 24.05.2018р.№ 91; Богданець Галина Іванівна витяг з протоколу від 24.05.2018р.№ 91;

дільниця мережі доступу №312/4 -  Єфімець Петро Олексійович витяг з протоколу від 
14.05.2019р. №87; Малько Леонід Кирилович витяг з протоколу від 22.05.2018р.№87;

дільниця мережі доступу №312/5 м. Острог -  Петрук Василь Якимович від 22.05.2018р № 87, 
Копель Юрій Петрович витяг з протоколу від 28.02.2017р.№ , Савинський Вячеслав Вацлавович 
витяг з протоколу від 22.05.2018р № 87;

дільниця мережі доступу № 312/6 м. Дубно -  Іщук Василь Іванович витяг з протоколу 
№23.05.2018 №89, Колесник Олександр Анатолійович витяг з протоколу від 28.02.2017 № 69, 
Шкорбатюк Сергій Володимирович витяг з протоколу від 18.03.2019р.№47, Полюхович Георгій 
Іванович витяг з протоколу від 23.05.2018р.№89;

дільниця технічного нагляду №312/0 -  Омелянюк Микола Олександрович витяг з протоколу від 
14.05.2019р.№89;

відділ планування мережі -  Данильченко Сергій Владиславович витяг з протоколу від 
24.05.2018р.№90;

відділ будівництва та експлуатації мережі -  Сніцаренко Володимир Валерійович витяг з про
токолу від 02.10.2019р.№96;

Розроблені інструкції з охорони праці з безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, та 
безпечної експлуатації технологічного транспорту, які затверджені та введені в дію (наказ Рівнен-



.ької філії ПАТ «Укртелеком» №50-Н-КУ від 23.02.2018р.), а саме:

Інструкції за професією
1. Для електромеханіка електроустаткування
2. Для електромонтера електроустаткування
3. Для інженера станційної дільниці з обслуговування обладнання в автозалі
4. Для інженера станційної дільниці, що обслуговує станційні споруди ра

діофікації
5. Для електромеханіка (електромонтера) станційного устаткування, що об

слуговує обладнання КРОЗЗу
6. Для кабельника -спаювальника
7. Для електромонтера лінійних споруд електрозв'язку (обслуговуання по

вітряних та кабельних ліній зв'язку)
8. Для електромеханіка станційного устаткування електрозв'язку з обслуго

вування станції
9. Для кочегара котельні (обслуговування котлів на твердому паливі)
10. Для оператора котельні (обслуговування котлів побутового типу на газу)
11. Для електрогазозварника
12. Для електромеханіка (електромонтера) станційного устаткування
13. Для електромеханіка систем передавання електрозв'язку
14. Для працівників при прямуванні їх на роботу і з роботи і під час слідування 

до об’єкта обслуговування
15. Для електромеханіка лінійних споруд електрозв'язку (обслуговуання по

вітряних та кабельних ліній зв'язку)
16. Для столяра
17. Для слюсаря -  сантехніка
18. Для інженера електрозв'язку лабораторії вимірювань та випробувань
19. Для електромеханіка електрозв'язку групи обслуговування засобів опові

щення
20. Для кранівника
21. Для водія вантажного автомобіля
22. Для водія легкового автомобіля
23. Для для машиніста автовишки
24. Для водія навантажувача
25. Для машиніста екскаватора
26. Для слюсаря з ремонту автомобілів
27. Для слюсаря з ремонту електроустаткування автомобілів
28. Для тракториста
29. Для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утри

манням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
30. Для осіб осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення авн- 

тажів кранами
31. Для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймального крану у справному 

стані
32. Для осіб відповідальних за безпечну експлуатацію систем газопостачання
33. Для електромонтера електроустаткування (електромонтера систем моніторингу) 

з обслуговування охоронно-пожежної експлуатації
Інструкції по видах робіт

34. При виконанні робіт з обслуговування систем вентиляції.і кондиціювання 
повітря на станційних об’єктах радіофікації

35. По наданню першої долікарської допомоги
36. При виконанні робіт із застосуванням переносних драбин та стрем’янок
37. При обслуговуванні дизельних електростанцій
38. При виконанні робіт з обслуговування вентиляційних систем
39. При роботах з ручним інструментом
40. При робота з електроінструментом та переносними електричними світи

льниками

П.2
П.З
П.5
П.6
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П.8
П.9
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П.13
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П.17
П.18
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П.38

П.42
П.43
П.56

П.61
П.76
П.77
П.78
П.80
П.81
П.82
П.84
П.85
П.87

П.89

П.93

П.94
П.95

П.96

Р.11

Р.16

Р.19
Р.21
Р.22
Р.23

Р.24



41. При виконанні робіт по обсл>тов\'ванню пересувних електростанцій
42. При виконанні робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні до 1000 

В у порядку поточної експлл атадії та спеціально закріпленим персоналом
43. При виконанні робіт по обслутов^данню акумуляторних батарей
44. При роботі з висоторізом
45. Під час виконання робіт з технічної паспортизації
46. При виконанні робіт з обслутов}'вання компресорно-сигнальних установок
47. Під час виконання робіт у приміщенню вводу кабелів
48. При виконанні робіт по підвішуванню та зварюванні проводів на повіт

ряних лініях зв'язку
49. Під час демонтажу повітряних ліній зв'язку
50. При обходах і оглядах повітряних ліній зв'язку
51. Під час виконання робіт по підрізанню крон дерев
52. При експлуатації лінійних трактів апаратури ущільнення абонентської лі

нії з дистанційним живленням абонентського напівкомплекту
53. При вмиканні в роботу дизельної електростанції, бензогенератора, які 

мають зв’язок з мережами 0,4 кВ ПАТ «Рівнеобленерго»
54. Під час виконання стропатьних робіт
55. Під час виконання робіт на висоті
56. Під час виконання робіт на свердлильних верстатах
57. При проведенні земляних робіт
58. Під час виконання теслярських робіт
59. По експлуатації пристрою УИД (пристрою для випробувань діелектрич

них засобів захисту на напругу до 1ОООВ)
60. При роботі на намотувальному верстаті
61. Під час робіт на заточувальному верстаті
62. Під час робіт на персональному комп’ютері і відеодисплейних терміналах
63. Під час виконання робіт на деревообробному обладнанні
64. Під час виконання робіт на круглопильному верстаті
65. При виконанні робіт в приміщеннях акумуляторних
66. Під час ручного переміщення вантажів
67. При виконанні робіт по обслуговуванню пересувної електростанції
68. Під час виконання електромонтажних робіт по освітленню та освітлюва

льних мережах
69. По експлуатації лампи паяльної газової
70. При користуванні електропобутовими приладами на виробництві
71. При роботі на випробовувальній установці УПСТ з випробувань запобі

жних поясяв, монтерських кігтів та лазів
72. При виконанні складських робіт
73. Під час проведення вимірювань на кабельних лініях зв'язку
74. Під час обслуговування не обслуговуючих підсилюючих пунктів (НПП) та 

не обслуговуючих регенераційних пунктів (НРП)
75. Під час виконання шиномонтажних робіт
76. Під час виконання робіт на повітряних лініях зв'язку та проводового мов

лення
77. Під час робіт на риштуваннях і помостах
78. Під час робіт на риштуваннях і помостах

Р.25
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Організація роботи щодо навчання та перевірки знань з охорони праці та проведення інструк
тажів здійснюється відповідно «Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці у ПАТ «Укртелеком» (СУОП 02-18) та «Положення про порядок проведення навчання і пе
ревірки знань з питань охорони праці у ПАТ «Укртелеком» затвердженим наказом директора ПАТ 
«Укртелеком» №113 від 15.03.2018р., розробленими на підставі розділу З «Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05. 
Наказом по філії 20.01.2020р.№11-Н-КУ створено постійно діючу комісію з перевірки знань з пи



тань охорони праці працівників підприємства, склад якої пройшов відповідне навчання та перевірку 
знань у навчальних центрах. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з 
урахуванням епецифіки виробництва, складений членами комісії та затверджений директором фі
лії.

Спеціальне навчання і перевірка знань у поеадових оеіб та у працівників, які виконують роботи 
підвищеної небезпеки, експлуатують технологічні транепортні засоби проводяться за навчальними 
планами та програмами, які розроблені з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, 
функціональних обов’язків і затверджені наказом по філії.

Працівники підприємства проходять інструктажі з питань охорони праці, вступний -  згідно за
твердженої програми, первинний, повторний, позаплановий, цільовий -  за діючими інструкціями з 
охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Інструктажі завершуються перевіркою знань та 
набутих навичок безпечних методів праці і внесенням запису до журналу реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.

Новоприйняті працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самос
тійної роботи проходять стажування (дублювання) під керівництвом кваліфікованих працівників. 
Відповідно П.8 СУОП 02-18. Допуск до стажування (дублювання) працівника проводиться за про
грамою для конкретної професії, з оформленням наказу по філії. Після завершення стажування 
(дублювання) при задовільних результатах перевірки знань з охорони праці, наказом по філії пра
цівник допускається до самостійної роботи, та виконується запис у журналі проведення інструк
тажів на робочому місці.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, експлуатують технологічні транспо
ртні засоби, газозварювальне обладнання мають відповідні посвідчення щодо підтвердження ква
ліфікації на виконання робіт підвищеної небезпеки та використання водіями технологічних тран
спортних засобів.______________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Експлуатаційна документація:

У Рівненській філії ПАТ «Укртелеком» для виконання робіт на висоті застосовуються кігті по 
дереву та лази по бетону, запобіжні пояси, які мають сертифікати відповідності, паспорти та про
токоли періодичних випробувань. У філії є атестована лабораторія (свідоцтво №21/19 від 
27.02.2019р.), яка проводить один раз на шість місяців випробування кігтів, лазів, запобіжних поя
сів та підтверджує це протоколами випробувань з фіксацією проведених випробувань в Журналах 
обліку та зберігання засобів захисту. Перед кожним застосуванням проводиться огляд справності 
засобів індивідуального захисту, драбин, драбинок, кігтів, лазів запобіжних поясів та інших засобів 
індивідуального захисту.

В наявності є:
- паспорти та свідоцтва про реєстрацію на заявлені технологічні транспортні засоби зареєстровані у 
Держпродспоживслужбі у Рівненській області.____________________________________________

експлуатаційної документації.
Працівники підприємства у повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту, відповідно до Колективного договору від 04.08.2011р. та змінами і до
повненнями до нього від 10.08.2018р.: черевики шкіряні -  291, Черевики утеплені -  298, Чоботи 
гумові -  137, Туфлі шкіряні -  77, Костюми бавовняні -  379, Костюм для захисту від знижених те
мператур -  315, Шапка в’язана -  240, Кепка літня -  181, Сигнальні жилети -  142, Каски захисні -  
254, Пояси запобіжні -  83, Рукавиці комбіновані -  265, Рукавиці діелектричні -  243, Окуляри за
хисні -
163_________________________ ____________________________ __ _____________________

засобів індивідуального захисту ^

У Рівненській філії ПАТ «Укртелеком» обладнано кабінети для проведення навчання, ветупного 
інструктажу з питань охорони праці. Кабінети забезпечені необхідною навчально-методичною лі
тературою та наглядовими посібниками. В наявності є необхідні нормативно-правові акти з охо
рони праці, а саме:
Вимоги шодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи 
з екранними приетроями НПАОП 0.00-7.15-18

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами 
електромагнітних полів ДСанПіН 3.3.6-096-2002



Закон України «Про охорону праці»
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування»
Кодекс цивільного захисту населення
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

Охорона праці та промислова безпека в будівництві

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13

ЗОП

ЗУДСС

кцзн
НПАОП 0.00-7.17-18

НПАОП 45.2-7.02-12 
ДБН А.3.2-2-2009
НПАОП 0.00-1.15-07

Правила пожежної безпеки в Україні
Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працюють під тиском
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів
Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НАПБ А.01-001-2014 
НАПБВ.01.053-2016/520

НПАОП 0.00-1.81-18

НПАОП 0.00-8.24-05 
НПАОП 40.1-1.21-98

НПАОП 0.00- 1.80-18

НПАОП 0.00- 1.83-18 
НПАОП 0.00-4.15-98

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних иттл/^тт/іпі і -зо шНІіАиіІ 41).1-1.32-01установок
НПАОП 40.1-1.07-01 
НПАОП 0.00-1.62-12

Правила експлуатації електрозахисних засобів
Правила охорони праці на автомобільному транспорті
Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства НПАОП 0.00-4.09-07
Типове положення про порядок проведенню навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-6.03-93 

НПАОП 0.00-1.75-15

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про СЛ^^5̂
Матеріально-техн^^*" 

ства з питань охорсшщпраці. /

и ппацї НПАОП 0.00-4.35-04
т філії ПАТ «Укртелеком» відповідає вимогам законодав-

Т.І. Вторак 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці «____» _______________2020 р. № ____________

Примітки:
і Управління Д ерж праці у Рівненській області
І З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  
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