АЛГОРИТМ ДІЙ
Укртелеком та Замовника при виконанні позапланових експлуатаційних
(аварійно-відновлювальних) робіт в кабельній каналізації електрозв’язку.
При
виконанні
позапланових
експлуатаційних
(аварійновідновлювальних) робіт в кабельній каналізації електрозв’язку Укртелеком та
Замовник користуються нормами:
Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку,
затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 23.08.2012 №428 (у редакції
рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації від 12.07.2016 №359),
Технічних вимог до технічних засобів та об'єктів телекомунікацій щодо
граничної кількості кабельних муфт, затверджених Наказом Адміністрації
державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації від
29.03.2016 № 238, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня
2016 р. за № 579/28709.
Порядком допуску сторонніх організацій до виконання робіт на об’єктах
електрозв’язку ПАТ «Уртелеком» СУОП 11-15, затвердженого наказом ПАТ
«Укртелеком» від 02.04.2015 №226 та погодженого начальником відділу нагляду
на транспорті та у зв’язку Держгіпронагляду України.
Діючих нормативно-правових актів з охорони праці та промислової
безпеки, галузевих і міжгалузевих стандартів безпеки праці, нормативноправових актів з охорони праці ПАТ «Укртелеком».
У разі необхідності здійснення позапланових експлуатаційних (аварійновідновлювальних) робіт в ККЕ Замовник зобов’язаний сповістити Укртелеком
про проведення таких робіт телефоном:
- за 2 (дві) години, у разі проведення робіт в робочі дні з 9-00 до 18-00;
- за 4 (чотири) години у разі проведення робіт в робочі дні з 18-00 до
9-00 та вихідні дні.
Телефонне звернення повинно бути підтверджено листом до кінця
наступного робочого дня.
Перелік номерів телефонів, в залежності від регіону проведення робіт,
наведено у Додатку 6 до цього Алгоритму.
У повідомлені вказується: найменування Замовника, час початку робіт,
ділянка (ділянки) ККЕ на якій планується проведення робіт, назва підрядної
організації, що буде проводити роботи (у разі залучення Замовником), реквізити
договору про надання в користування ККЕ, прізвище та контактний номер
телефону керівника робіт.
Укртелеком зобов’язаний надати Замовнику допуск до ККЕ з часу початку
проведення позапланових експлуатаційних робіт, та забезпечити технічний
нагляд за проведенням відповідних робіт до повного завершення їх виконання.

На місці проведення позапланових експлуатаційних (аварійновідновлювальних) робіт Керівник робіт Замовника повинен надати представнику
Укртелекому наступні документи:
- наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною небезпекою;
- перелік осіб які будуть виконувати роботи;
- гарантійний лист Замовника щодо залучення підрядної організації до
виконання робіт (у разі залучення) або копію відповідної Довіреності
про надання повноважень підрядній організації представляти інтереси
Замовника;
- інформацію про трасу проходження кабелю (копія виконавчого
креслення траси кабелю на якому будуть проводитись роботи тощо).
Представник Укртелекому, який прибув на місце проведення робіт, на
підставі отриманих документів Замовника, заповнює та видає керівнику робіт
Дозвіл на виконання робіт в підземних оглядових спорудах електрозв’язку та
Акт-допуск (додатки 1, 2 до Алгоритму).
Після видачі Дозволу на виконання робіт, представник Укртелекому
показує керівнику робіт Замовника місцезнаходження споруд ККЕ, відповідно
до траси проходження кабелю, зазначеній у виконавчому креслені Замовника та
здійснює контроль за виконанням робі до їх повного завершення.
У разі виконання представниками Замовника робіт які не відносяться до
робіт з усунення аварії, представник Укртелекому має право зупинити їх та
заборонити подальше виконання.
Після повного виконання робіт представники Замовника прибирають
робочі місця, закривають наряди та дозволи.
Факт проведення Замовником позапланових експлуатаційних (аварійновідновлювальних) робіт підтверджується двостороннім підписанням Акту
приймання виконаних робіт у 2-х екземплярах (Додаток 3 до Алгоритму), по
одному для кожної із сторін, із обов’язковим зазначенням інформації у разі
встановлення під час проведення робіт оптичної кабельної муфти. При цьому
такий Акт приймання виконаних робіт підписується сторонами на місці
проведення цих позапланових експлуатаційних (аварійно-відновлювальних)
робіт
Укртелеком протягом 10-ти робочих днів надає Замовнику письмове
повідомлення щодо необхідності винесення оптичної кабельної муфти із
оглядового пристрою (Додаток 4 до Алгоритму), де кількість вже встановлених
кабельних муфт перевищує граничну, з обов’язковою пропозицією відносно
нового можливого місця її розташування (за наявності).
Після отримання такого повідомлення, Замовник протягом 5-ти робочих
днів надає Укртелеком письмове повідомлення щодо прийнятого рішення,
відносно перенесення кабельної муфти у запропонований оглядовий пристрій
або інформує щодо намірів здійснити заміну кабелю на відповідній ділянці
(Додаток 5 до Алгоритму), та бажаної дати надання дозволу на проведення таких
робіт для забезпечення з боку Укртелеком технічного нагляду.
На підставі отриманої від Замовника інформації, Укртелеком зобов’язаний
надати Замовнику дозвіл на проведення робіт із забезпеченням технічного
нагляду у максимально можливий термін від бажаної дати проведення робіт

Замовника. Максимально можливий термін проведення таких робіт не повинен
перевищувати 30 робочих днів від дати отримання від Укртелеком інформації
про оглядові пристрої в які Замовник може перенести додаткову муфту.
Після проведення Замовником робіт щодо перенесення оптичної кабельної
муфти, Замовник зобов’язаний в термін 20 робочих днів здійснити коригування
виконавчої документації та надати її на погодження до Укртелеком для
можливості своєчасного відображення змін у договорах про надання в
користування ККЕ. При цьому коригування робочого проекту не здійснюється,
а зміни в договір вносяться виключно у разі зміни технічних параметрів ділянок.
У випадку, коли за письмовим повідомленням Укртелеком встановлення
під час проведення позапланових експлуатаційних робіт оптичної кабельної
муфти в оглядовому пристрої не перевищує граничну допустиму кількість,
Замовник протягом 20 робочих днів з дня отримання повідомлення, надає на
погодження до Укртелеком відкориговану виконавчу документацію із
нанесенням на ній відповідних змін.
У випадку встановлення в оглядовому пристрої декількох муфт (при
пошкодженні декількох кабелів, або кабелів різних Замовників) черговість їх
встановлення визначається на підставі зафіксованих телефонних звернень
Замовників щодо проведення позапланових експлуатаційних (аварійновідновлювальних) робіт.

Укртелеком:
_________________________________________

Замовник:
_________________________________________

_____________________ ПАТ "Укртелеком»
______________________ _________________

_________________________________________
______________________ __________________

Додаток 1 до Алгоритму
(зразкова форма)
Акт – допуск № ____
на виконання робіт
на території діючого підприємства (центру, цеху, дільниці)
м.__________ ___________«____»20_____р.
____________________________________________________________________________
(назва підприємства (цех, дільниця)
1. Ми, що нижче підписалися, начальник цеху (дільниці)
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
і представник генерального підрядника, відповідальний за виконання робіт
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
склали цей акт про таке:
2. Підприємство надає ділянку, обмежену
координатами___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(назва осей, позначок, № креслень)
для виконання на ній
________________________________________________________________________________
(назва робіт)
під керівництвом технічного персоналу - представника генерального підрядника на такий строк:
3 Початок «___ »__________ закінчення «____ »___________ .
4 До початку робіт необхідно вжити таких заходів із забезпечення безпеки робіт
Виконавець (прізвище, ініціали,
Ч/ч
Назва заходу
Строк виконання
посада)

Начальник цеху (ділянки) _________________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Відповідальний представник
генерального підрядника __________________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Додаток № 2 до Алгоритму
(зразкова форма)
ДОЗВІЛ
на виконання робіт в підземних оглядових спорудах електрозв’язку
_________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу ПАТ „Укртелеком”)

Затверджую
___________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

__________________________
(підпис)

„___”_____20___ р.
ДОЗВІЛ № _____
від ____________________ 20 ___ р.
на виконання робіт в підземних оглядових спорудах електрозв’язку
__________________________________________________________________________
(назва кабельної лінії електрозв’язку)

Дозвіл виданий __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника робіт,

повна назва організації, її адреса та номер телефону)
з бригадою в кількості ____________________ осіб
__________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові членів бригади)

__________________________________________________________________________
на виконання робіт з ________________________________________________________
(назва робіт)

в підземних оглядових спорудах електрозв’язку _______________________________
(назва )

розміщених________________________________________________________________
(місце розташування підземних оглядових споруд)

Підстава видачі дозволу ____________________________________________________
(лист-клопотання, проект виконання робіт тощо)

Термін виконання робіт:
Початок: дата _________________________ , час ____________________________
Закінчення: дата _________________________ , час ____________________________
Допуск на виконання робіт одержав: _________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали керівника робіт)

_________________________________________________________________________
„_____”______________ 20___ р.
Робота розпочата „____” __________ 20__р. _____год. ______хв.
Робота закінчена
„____” __________ 20__р. _____год. ______хв.
Персонал виведений, матеріали і документи прибрані __________________________
_________________________________________________________________________
(навести перелік робіт)

Керівник робіт ___________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали керівника робіт)

Відповідальна особа структурного підрозділу ПАТ “Укртелеком”
________________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

„_____”______________ 20___ р.

Додаток 3 до Алгоритму
(зразкова форма)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ______________________
__________________________
(підпис, ініціали, прізвище )

“___”__________20___ р
АКТ
виконаних робіт з технічного нагляду

_____________________
(дата та час початку аварії)
Представником _________ філії ПАТ «Укртелеком»
____________________________________________
(посада, ініціали, прізвище )

Здійснений технічний нагляд за роботою сторонньої організації _____________________________
по виконанню аварійно-відновлювальних робіт на
1. Кабельна лінія ________________________________ марка кабелю __________________
2. Місце аварії__________________________________________________________________
3. Назва населеного пункту______________________________________________________
(місто, село, ненаселена місцевість)

4. Пошкоджений елемент_________________________________________________________
(кабель, муфта і т. ін.)

___________________________________________________
5. Характер пошкодження________________________________________________________
(обрив, пониження ізоляції, негерметичність і т. ін.)

6. Причина аварії________________________________________________________________
7. Спосіб усунення аварії____________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Кількість встановлених муфт ______________________________________________________
9. Місця встановлення муфт _______________________________________________________
10. Тривалість робіт, годин________________________________________________
Акт склав_________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище )

Акт перевірив та підтверджую_____________________________________________
(назва організації, посада, підпис, ініціали, прізвище )

Додаток 4 до Алгоритму
(зразкова форма)

Директору
№_____________________
від «__» _________ 201__р.
на №________________

____________________________

________________________
________________________

Повідомлення щодо необхідності винесення оптичної кабельної муфти із
оглядового пристрою
При виконанні позапланових експлуатаційних робіт (аварійно-відновлювальних) в
кабельній каналізації електрозв’язку Укртелеком _____________________ було встановлено
(дата проведення робіт аварії)

муфту в колодязі кабельної каналізації ___________________________. Кількість муфт на
(№ колодязя та адреса)

кабелях зв’язку в даному колодязі становить _______________ шт., що перевищує граничну кількість,
визначену Технічними вимогам до технічних засобів та об'єктів телекомунікацій щодо

граничної кількості кабельних муфт, затверджених Наказом Адміністрації державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації від 29.03.2016 № 238, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 р. за № 579/28709.
Враховуючи викладене вище пропонуємо здійснити перенесення муфти в наступні
колодязі:______________________________________________________________________
(№ колодязя та адреса)

або здійснити заміну кабелю на відповідній ділянці.
Про прийняте Вами рішення просимо повідомити ПАТ «Укртелеком» протягом 5-ти
робочих днів з дати отримання цього листа та здійснити роботи з перенесення муфти
до______________________________.

Додаток 5 до Алгоритму
(зразкова форма)

Директору
№_____________________
від «__» _________ 201__р.
на №________________

____________________________

________________________
________________________

Повідомлення щодо винесення оптичної кабельної муфти із оглядового пристрою
У відповідь на Повідомлення щодо винесення оптичної кабельної муфти із оглядового
пристрою яка була встановлена при виконанні позапланових експлуатаційних робіт (аварійновідновлювальних)
в
кабельній
каналізації
електрозв’язку
Укртелеком
_____________________ повідомляємо, що погоджуємось (необхідне відмітити):
(дата проведення робіт аварії)

перенести муфту в колодязь кабельної каналізації №__________, за адресою
_____________ в установлений строк.
здійснити заміну кабелю на ділянці.
Планова дата проведення робіт «__» _________ 201_ р. з __ год __ хв до __ год __ хв
Роботи виконуватимуться: _________________________
вказати ким

Директор
/_____________/
Назва підприємства

________________

/______________/

підпис

П.І.Б.

Додаток 6 до Алгоритму

Перелік телефонів регіональних філій ПАТ «Укртелеком» для
повідомлення про необхідність проведення позапланових експлуатаційних
робіт (аварійно-відновлювальних) в кабельній каналізації електрозв’язку
Укртелеком
Філія
Вінницька

№ телефону
0432 61-15-15

Населений пункт
Вінниця та Вінницька область

Волинська

032 740-70-05, 0332 74-70-22

Луцьк та Волинська область

Житомирська

056 744-01-20
056 931-40-91
056 668-09-12
056 634-24-61
056 675-62-15
056 656-04-67
056 335-18-81
056 952-14-24/056 953-33-40
056 952-14-24/056 953-33-40
056 320-98-78
056 492-15-15
06239 2-50-33
06272 2-98-19
06277 2-60-11
06278 5-15-53
06237 7-20-09
06243 2-17-79
06236 3-10-00
06295 2-65-25
06244 4-19-00
06264 7-25-27
06262 3-55-63, 3-31-60
091 114-86-88
06261 4-15-45
06269 2-10-80
06247 4-14-14, 4-12-42
06267 5-32-82, 5-30-22
042 242-36-02

м. Дніпро
м. Новомосковськ
м. Нікополь
м. Синельникове
м. Покров
м. Марганець
м. Першотравенськ
м. Кам’янське
смт. Кринички
м. Павлоград
м. Кривий Ріг
м. Покровськ
м. Костянтинівка
м. Добропілля
м. Мар’їнка
м. Селидове
смт. Велика Новосілка
м. Авдіївка
м. Маріуполь
м. Волноваха
м. Краматорськ
м. Слов’янськ
м. Бахмут
м. Лиман
смт. Олександрівка
м. Торецьк
м. Дружківка
Житомир та Житомирська область

Закарпатська

0312 67-35-33, 03122 2-35-36

Ужгород та Закарпатська область

Запорізька

061 225-60-37, 061 262-30-38

Івано-Франківська

0342 52-35-81

Запоріжжя та Запорізька область
Івано-Франківськ та ІваноФранківська область

Кіровоградська

0522 24-64-82, 0522 24-58-38

Дніпропетровська

Кропивницький та Кіровоградська
область

Київська міська

044 289-44-44

Київ та Київська область

Львівська

032 297-02-28

Львів та Львівська область

Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська

0512 37-10-11
048 731-50-15
053 622-44-64
0362 26-56-42, 0362 68-50-04
0542 77-00-12, 0542 61-00-79
0352-52-20-03
057 737-37-37
0552 42-46-42

Миколаїв та Миколаївська область
Одеса та Одеська область
Полтава та Полтавська область
Рівне та Рівненська область
Суми та Сумська область
Тернопіль та Тернопільська область
Харків та Харківська область
Херсон та Херсонська область

Хмельницька

0382 67-02-02, 0382 65-66-66

Хмельницький та Хмельницька
область

Черкаська

047 37-40-40, 047 37-82-28, 047 37-9211

Черкаси та Черкаська область

Чернігівська
Чернівецька

046 268-51-43, 046 265-81-55
091-114-40-09

Чернігів та Чернігівська область
Чернівці та Чернівецька область

