
ЛЬВІВСЬКА >УІІСЬКА РАДА 
іі>ЬВ08А 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
^іиігтозтор каЩШІЩЩ1.¥^теріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

^ ^ ^ ^ .-^^^ охорони праці 

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 'Талбудзв 'язок ' ' 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Юридична адреса: 79049. Україна, Львівська область., м. Львів, вул.Вернадського, 14/59 

Фактична адреса: 79035, Україна, Львівська область, м. Львів, вул.Зелена, 115а 
місцезнаходження, 

31074046 
код згідно з ЄДРПОУ, 

Яремко Володимир Євстахович, 241-81-02, у а г е т к о 6 2 @ ^ т а і 1 . с о т 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія 1 номер паспорта, ким і коли виданий. 

місце проживання. 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

на об 'єктах за.лювників згідно укладених 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 

ВІДСУТНІЙ 
(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, Яремко Володимир Євстахович, 
(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 підвиш,еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
зварювальні цо^отпіДодаток б, п.19 Порядку видачі дозволів...) 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 

50 робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

1 власна будівля, в якій знаходяться 9 офісних, 2 складських та 1 виробниче приміщення, 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

у цих приміщеннях знаходиться адміністрація, бухгалтерія, виробничий відділ, 
господарський відділ 

(цехів, дільниць, структурних підрозділівІ) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 



Інші відомості: Керівники пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони щиш 
(Рохів Володимир Євгенович, Шередько Мирон Павлович, Сталник Олег Васильович - в 
КП ЛОР «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації 
робітників та ІТП і спеціалістів для виконання робіт з п ідвищеною небезпекою». 
Шафранюк Богдан Михайлович - в КП «Львівський навчально-методичний центр з питань 
охорони праці») та з електробезпеки(в ТзОВ «Західноукраїнський навчальний центр 
«Спеціаліст»), 
Виконавці зварювальних робіт Ковальов Віктор Вікторович та Гончаров Володимир 
Миколайович пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці на 
підприємстві, спеціальне навчання з ручного дугового зварювання за професією 
«електрозварник ручного зварювання» - в Н В Ц «Професійна безпека». 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки) 
наявна служба охорони праці(інженер з охорони праці Ромашко Василь Арсенович), 

(наявність служби охорони праці) 
наявні інструкції з охорони праці, працівники підприємства пройшли навчання та 

перевірку знань з питань з охорони праці на підприємстві, інструктажі та навчання з 
питань охорони праці проводяться своєчасно, 

(наявність інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
наявна експлуатаційна документація, працівники забезпечені спецодягом, 

спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, проходять медичні огляди, наявна 
нормативно-правова та матеріа,тьно-технічна база, наявне навчально - методичне 
забезпечення. 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової 
та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 

В.Є. Яремко 
(ініціали та прізвище) 

27 
(підпис) 
березня 2019р. 

Декларація зареєстрована у журналі 

територіальному органі Держпраці _02. 

обліку суб'єктів господарювання у 

2019 р. 

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) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання вілмовляються від ного 
прийняття та повідомюи про це відповідному орган\ державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті. 

ов 


