
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Д чя юридичної особи:
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «УЖНЕТ»

Місцезнаходження юридичної особи : 88000, м. Ужгород, вул. Швабська, буд. 68 офіс 306________________________

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 39003936_______________________________________________________________________________________________________________________

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 61.10 -  Діяльність у сфері проводового електрозв’язку___________________

Прізвище, ім 'я та по батькові керівника: в.о директора ТОВ «УЖНЕТ» Самойлова Вікторія 
Олександрівна

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 88000, м. Ужгород,
вул. Швабська, буд. 68 офіс 306 
ТОВ «УЖНЕТ»
В.о. директора ТОВ «УЖНЕТ» - 
Самойлова Вікторія Олександрівна

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
З гід н о  з  додатком 1 до «Порядку та правил проведення обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та 
аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та 
об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно- 
епідеміологічного характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1788 від 
16.08.2002 року, ТОВ «УЖНЕТ» не є об'єктом підвищеної небезпеки, тому обов’язковому 
страхуванню цивільної відповідальності не підлягає.

Я, Самойлова Вікорія Олександрівна -  в.о. директора ТОВ «УЖНЕТ» цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації:

ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників (п.7, додаток 6 до Порядку).

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 
на підприємстві працює 10 працівників, з них 4 працівників виконують роботи підвищеної 
небезпеки, а саме:
ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім 
робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею 
ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і 
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.



Кількість будівель і споруд (приміщень): 
немає.

Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 
нел ає.

Інші відомості:

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки:
Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» відповідальний за стан умов та безпечну 
організацію праці в цілому по підприємству - в.о. директора ТОВ «УЖНЕТ» Самойлова Вікторія 
Олександрівна.
Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльності підприємства й 
функціонування системи управління охороною праці, пожежної безпеки, підготовку керівних 
рішень та контроль за їх реалізацією — інженер з охорони праці Ковач Юрій Юрійович (договір від 
02.01.2018р. №3/18)

Наказом від 04.01.2018р. № 8 призначена відповідальна особа з організації та виконання робіт 
на висоті, яка пройшла в ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки 
кадрів», навчання та перевірку знань з нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Правил 
охорони праці при виконанні робіт на висоті — НПАОП 0.00-1.15-07», за безпечне проведення 
робіт на висоті в ТОВ «УЖНЕТ».

Наявність служби охорони праці: в ТОВ «УЖНЕТ» наказом від 03.01.2017 №28/2-ОП
затверджено Положення про службу охорони праці (додаток 1 до наказу).

Інформація про інструкції: в ТОВ «УЖНЕТ» наказом від 03.01.2017 № 28/1-ОП розроблені,
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями (працівники яких виконують 
роботи на висоті) та видам робіт, пов’язаним з підйомом на висоту:

№ 3 -  при роботі з застосуванням переносних драбин та драбинок;
№ 4 -  при проведенні робіт по встановленню і монтажу обладнання зв’язку, прокладці 
кабелю;
№ 11 -  при роботі на опорах;
№ 12 -  під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхових засобів;
№ 14 -  під час надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках 
та ДТП

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників: в ТОВ «УЖНЕТ» наказом 
№ 9 від 04.0.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, 
члени комісії пройшли навчання і перевірку знань в ТОВ «Закарпатський навчальний центр 
підготовки та перепідготовки кадрів» та мають посвідчення про перевірку знань з Правил охорони 
праці при виконанні робіт на висоті — НПАОП 0.00-1.15-07; Правила безпеки під час робіт на 
повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення (НПАОП 64.2-1.06-98), Правила безпеки під час 
робіт на станціях проводового мовлення (НПАОП 64.2-1.03-98), Правила безпеки під час робіт на 
кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення (НПАОП 64.2-1.07-96), Правила безпеки при 
роботах на телефонних і телеграфних станціях (НПАОП 64.2-1.08-96), Правил пожежної безпеки в 
галузі зв’язку, Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП
0.00-1.17-13) та про перевірку знань законодавства з охорони праці, електробезпеки, пожежної 
безпеки та надання першої долікарської допомоги про що мають відповідні посвідчення.



№
п\п

Прізвище та імя 
по батькові

Посада №, дата 
посвідчення 
навчання з 

охорони праці

Місце проведення навчання

1 Семак Петро 
Петрович

Заступник
директора

№ 12216-ОП 
від 27.01.2017

ТОВ «Закарпатський 
навчальний центр підготовки 
та перепідготовки кадрів»

2 Ковач Юрій 
Юрійович

Спеціаліст з 
охорони праці і 
пожежної безпеки

№ 1024-16 
від 17.06.2016, 
№ ОП-18/16 
від 07.04.2016, 
№ ЕБ-19/16 
від 07.04.2016.

ТОВ «Закарпатський 
навчальний центр підготовки 
та перепідготовки кадрів»

3 Охременко
Сергій
Г еннадійович

Технічний
директор

№ ОП 01/15-25 
від 05.03.2015, 
№ ЕБ 01-15/25 
від 05.03.2015.

ТОВ «Закарпатський 
навчальний центр підготовки 
та перепідготовки кадрів»

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праиі працівників:
В ТОВ «УЖНЕТ» наказом від 03.01.2017 №28/2-ОП (додаток 1 до наказу) затверджене та введене в 

дію положення про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Видані накази 
про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці; після перевірки знань з 
питань охорони праці оформлюються протоколи перевірки знань для допуску працівників до 
виконання робіт, а саме робіт на висоті:
- протоколи з охорони праці № 1 від 01 березня 2017р, № ОП 03\17 від 09 червня 2017р., № ОП 
05\17 від 03 жовтня, з електробезпеки №1 від 01 березня 2017р, № 07 від 09 червня 2017р., № 10 
від 03 жовтня, про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, технічної 
експлуатації Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), 
допущено до роботи на висоті 3 працівників ТОВ «УЖНЕТ».

Експлуатаційна документація: в ТОВ «УЖНЕТ» для виконання робіт на висоті застосовуються 
сертифіковані драбини, які мають паспорти та протоколи періодичних випробувань, запобіжні 
пояси мають сертифікати відповідності та протоколи періодичних випробувань. В ТОВ «УЖНЕТ» 
створена комісія від 03.01.2017р. № 28/3-ОП , яка проводить випробування драбин, запобіжних 
поясів та підтверджує це актами випробувань, з записом в Журналах обліку та зберігання засобів 
захисту.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
всі працівники ТОВ «УЖНЕТ», які за нормами повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям і 
засобами індивідуального захисту, забезпечені ними у повному обсязі, а саме:
1. Черевики шкіряні 4 пар
2. Костюм бавовняний 4 шт.
3. Жилет сигнальний 4 шт.
4. Куртка бавовняна утеплена 4 шт.
5. Каски захисні 4 шт.
6. Пояси запобіжні 4 шт.
7. Рукавиці комбіновані 16 пар.
8. Окуляри захисні 4 шт.
9. Рукавички діелектричні 4 пар



Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення:
Офіс ТОВ «УЖНЕТ» обладнаний стендами, наочними посібниками, укомплектований нормативно- 
правовими актами, технічною літературою, затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, перевірка знань проводиться на автоматизованих робочих 
місцях із використанням автоекзаменатора «Охорона праці» ліцензованої організації НВП 
«Протек». Також, у ТОВ «УЖНЕТ» створено та обладнано куточок з охорони праці для проведення 
навчання з питань охорони праці:

Закон України «Про охорону праці»

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001 -200

Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, НПАОП 0.00-4.26-96 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98

Ч, Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13

Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1 -1.07-01

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з НПАОП 0.00-4.12-05 
питань охорони праці

Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.

В.О. Самойлова
(ініціали та прізвище)

м.п.

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держгірпромнагляду

20/£р. N _________ .


