Додаток 8
до Порядку
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Телерадіокомпанія «Тодор» (у фор(для юридичної особи: найменування

мі приватного підприємства); м. Ладижин Вінницької обл., вул. Будіюридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
вельників,17; Код ЄДРПОУ 20095379,-КВЕД 64.20.0; 45.21.3; 45.31.0
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
____Директор Рак Олексій Федорович________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

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

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
____Вінницька обл., Україна____ ___________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди _____Договір страхування не укладався____
(найменування страхової компанії,
Виконавчий коміт?’ гит

йгзеа
Вихід. N1

*1

-хої міської ради
дьного центру

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я,

Рак Олексій Федорович, директор ТРК «Тодор»____________ ,
(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
під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки
та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки: Ремонтні, монтажні, будівельні та інші ро(найменування виду робіт
боти, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхопідвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
лазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше;
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Робочих місць-19,______________________________________________ _
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,
в т. ч. тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм- 11
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
Структурних підрозділів -2; Експлуатаційна та будівельна дільниця,
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Відповідальні: Чорний Владислав Петрович -головний
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,
Інженер; Щупак Олег Васильович-інженер електрозв'язку;_____________
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
Служба з охорони праці Інженер - Єськов Віталій Анатолійович;_______
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби
Інформація про інструкції, про проведення навчання та інструктажу
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення
з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів_______
навчання та інструктажу з питань охорони праці,
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-____
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
технічної бази, навчально-методичного забезпечення_______________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

наведені у додатках____________________________
навчально-методичного забезпечення)
Додатки:
•
•
•
•
•
•

Відомості про матеріально-технічну базу ТРК «Тодор», Іприм на 1 арк;
Склад працівників ТРК «Тодор» які будуть виконувати на висоті»,
Іприм на 1 арк;
Перелік робочих місць та структурних підрозділів на яких існує під
вищений ризик виникнення травм, Іприм на 1 арк; ;
Інформація про проведення навчання та перевірку знань з питань
охорони праці працівників ТРК «Тодор», Іприм на 1 арк;
Перелік засобів індивідуального та колективного захисту, Іприм на 1
арк; ;
Відомості про навчально- методичне забезпечення, Іприм на 1 арк;

