Додаток 8 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 4 8 )

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю

«Інфоком»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

79035. м. Львів, вул. Хлібна. 1. код ЄЛРПОУ

25228900, Фуртак Богдан Михайлович.

місце знаходження, код згідно з Є Д Р П О У , прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

050-317-4202. (іігесІог(а)Шосот.со.иа
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;

Полтавська область, згідно договорів
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
відсутня
(найменування страхової компанії.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,

фуртак Богдан

Михайлович

(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:
дод.6 п.8-роботи

в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах:
(найменування виду робіт

дод.6 п.9 - земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

розташування підземних комунікаиій:

і—^^^^^^ТїодпЕ уПРАІІ^ІННЯ

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявн^сті|,

дод.6 п.19- зварювальні роботи:

І

у

л ррЖПРАЩ

^

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які!

дод. 7 п.5 - Технологічні транспортні засоби.

вх.№'

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

- трактор-корчувач Т-130 МБГ-1,1992 р.в., зав. М 21210, виробник Росія;
-установка направленого буріння ІТ-520, 2004р.в., зав. № 2У1043, виробник США:
- пересувний компресор ПКСД-5.25Д. 1999р.в., зав. № 16273, виробник Україна:
- пересувний компресор ПКСД-5.25Д, 2002 р.в., зав. Ж» 20180, виробник Україна:
- землерийна машина Уегтеег Р125,1989 р.в.. зав. № 1УКЦ120К9Х1000126. виробник

США:

-машина бурильна Рііск Шіск ІТ2020. 2007р.в.. зав. М СМІУУ2020870000497. виробник США:
- бурова машина Уегтеег Мауіеаіог Р33х44. 2002р.в.. зав. № 1УКТ180КХУ1000441. виробник
США:
- екскаватор КиЬоІа, К008-3, 2003 р.в., зав. М11228, виробник Японія:
- кабелеукладчик КНВ-2,1989 р.в., зав. М19869, виробник Росія:
;
- екскаватор ЕЦУ-150. 2004р.в., зав. № 40105, виробник Білорусь:
- екскаватор Борекс-2206, 2006р.в., зав. М198583, виробник Україна:
- екскаватор Борекс-2206/3, 2007 р.в., зав. № 199176, виробник Україна:
- бульдозер МК21,1988р.в., зав. № 238616, виробник Росія:
- бульдозер ДЗ-110А2,1986р.в., зав. № 31839, виробник Росія:
- трактор гусеничний Т130М, 1984 р.в., зав. № 123153, виробник Росія:
- трактор гусеничний Т-170-1,1991 р.в., зав. Ж» 96346, виробник Росія:
- трактор гусеничний Т-170,1990р.в., зав. Жа 41687, виробник Росія.
Кількість робочих місиь — 49,
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

підвищеного ризику виникнення травм —19, будівель — 3.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості За проведення задекларованих робіт і експлуатаиію обладнання
відповідальні: Заступник директора Бойиенюк Микола Миколайович (навчання в ЗНЦ
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

"Спеиіаліст"17.06.2016р.), Головний механік Яремчук Володимир Васильович (навчання в
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

ЗНЦ "Спеиіаліст" 17.06.2016р.), Виконроб Спідчук Ігор Дмитрович (навчання в ЗНЦ
"Спеиіаліст" 16.02.2016р.)
Служба охорони праиі наявна, інженер з охорони праці Гриньків Олег Йосипович
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Інструкції З охорони праиі розроблені і введені в дію 12.01.2017 р. Інструктажі та навчання з
охорони праці з працівниками проводяться своєчасно, засобами індивідуального захисту
забезпечені згідно вимог. Експлуатаційна документація, нормативно-правова та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

матеріально-технічна база, ішвчально-методичні забезпечення наявні
9рматйвнЧі^^^ЄОІі)Ш^Ї8РІально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Б. М. Фуртак
(ініціали та прізвище)

зо серпня 2075 р.
Декларація зареєстрована~у'журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці

Щ/г£€/^

2 0 ^ р. №
Головне управління Держпраці
у Львівській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО

