ІШШАІНЬКАРАДА

ТмЛЬВОВА

Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48

ДЕКЛАРАЦІЯ
... .:^'лрчійчук Оксана
відіків^г(П0сіі М а ї е р і а Т і ь н о - т е х н і ч н о ї бази в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь о х о р о н и п р а ц і
Відомості про роботодавця Товариство

з обмеженою відповідальністю «ВП КВАЗАР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
79067. м. Львів, вул. Тракт Глшянський, 139/66. код ЄДРПОУ 41538705.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
директор - Захарчук Гачша Васшівна, тел.: 050-516-36-24. е-таіі: ур-куагаг@икг.пеі
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 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;
Україна
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди
(найменування стржової компанії.
строк ДІЇ страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)
Я, Захарчук Галина
Васшівна
(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, устатковання підвищеної небезпеки:
роботи в колодязях. траншеях:
земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних
комунікаиій
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
КшЬШШЬЖбочих^^^

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
ШЖШ.Шусшд^^^^
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм -

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
і відомості
\газами ТОВ «ВП КВАЗАР»

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
призначено:

Відповідальною за стан умов та безпечну організацію праці в цілому - директор
підприємства
Захарчук Г.В. (наказ №11-в від 02.02.2018):
Відповідачьним за організацію та безпечне виконання робіт - технічний директор
ЗахарчукВ.П. (наказ № 12-в від 02.02.2018).
Наказом №7-в від 02.02.2018 створена служба з охорони праці ТОВ «ВП «КВАЗАР».
Наказом №8-в від 02.02.2018 затверджено положення про службу з охорони праці.
Наказом№8-в від 02.02.2018 затверджено положення про систему управління охороною праці на
підприємстві.
Наказом№9-в від 02.02.2018 затверджено інструкіпї з охорони праці.
Наказом№10-6
від 02.02.2018 створена постійно діюча ко.чісія з перевірки знань з питань охорони
праці. Члени комісії пройиїли навчання та перевірку знань відповідних Положень з охорони праці,
електробезпеки, надання першої медичної допомоги та мають посвідчення про перевірку знань.
Наказом №15-е від 02.02.2018 призначено відповідачьного за проведення інструктажів з питань
охорони праці і видачу нарядів для виконання робіт підвищеної
небезпеки.

На підприємстві є експлуатаційна документація
Працівники підприсмства забезпечені спеїрдягом,

на устаткування та обладнання.
спеивзуттям і засобами індивідуального

захисту.

При виконанні робіт працівники керуються наступними нор.чапіивниліи
документами:
• ЗУлШо. чл'оршу йроці»:^
• ЗУ «Про телеко.мунікації»;
• КНД-45-141-99 «Керівництво щодо йудініїицтаа .ііиіііііих споруд ШШкошо-ршШчііЖ ІІШЖЖІЗШЇ>К
• ДБНА.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва":
• ДБН А. 3.2.-2-2009 «Охорона праці і правила безпеки у будівництві»;
• ДСТУ Б А.2.4-42:2009 «Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку»;
• НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпекау
будівництві (ДБН)
• ШІЛШІІкОО-І Л^І 3^ Прдвщадхордни^^^^^
• НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімачьні вимоги з охорони праці на тшічасовш або мобільних будівельних
майданчиках
• 11[ІМ)і14521-].р5-7ґіП
бгіііечно.уі виконання робіт при будуванні кабельних
гірських умовах
• НПАОП 45.21-1.10-84 Техніка безпеки при будівництві споруд зв 'язку. Частина І. Техніка безпеки при
організації будівельного виробництва
• НПАОП 64.2-1.07-96 Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв 'язку і проводового мовлення
• НПАОП 64.2-1.08-96 Правша безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавствам питань охорони праці та промислової безпеки; наявніс
служби охорони праііі^нещкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
и^див^;5шлад^огазахисту..иормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

-і
'І

Г.Д. Захарчук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстр'йвашС5'^УРн^і обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

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) мащин, 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.".

