
ДЕКЛАРАЦІЯ і
Центр надати адміністраггизнмх послуг

відповідності матеріально-технічної бази вимогам ~ ___________ 20 Р. 
законодавства з питань охорони праці_____________ Н -  КВІ~2Щ

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Квачар Теттеи-пм»
--------- (для юридичної особи: найменування юридичної особи,А П А А А  тт • ишии. найменування юридичної особи,

У М‘ Дншр°; вул- Княгині Ольги, 22, офіс 222, тел.. Код згідно з Є/ТРПОУ 
35679834, директор Жилка Олександр Макарович. --------

місцезнаходження, код згідно з ЄДРП0У, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону
Телефон: +38096 7037П90__________  ф у

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; 
.згідно договорів підряду на території України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

п™ яаНф0РМаЦІЯ ПР° наявність Д°Г0В°РУ страхування цивільної відповідальності перед третіми 
осооами СТОСОВНО відшкодування наслідків МОЖЛИВОЇ шкоди: договір не Укттяпявга___________

(найменування страхової компанії, 

строк д іі страхового полісу, номер і дата його видачі)
нформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився

(дата проведення аудиту)
Я» Жилка Олександр Макарович____ _______________

(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, щ о виконуються на висоті понап 1.4 метря___________

(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

Кількість робочих місць -  7, в тому числі тих, на яких існує  підвищений ПйШ, 
виникнення травм -  4________________ —  -----------------------------------------------------  —

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

. на яких ІСНУЄ підвищений ризик виникнення травм 
офіси! (договір оренди № 4/17 від 01.04.2017 ТОВ «Венлппг-Укваїняі тя п ^ , і  

приміщення знаходяться за адресою; м. Дніпро, вул. Княгині Опм-и 70 - w L -.; 
дільниці -  згідно укладених договорів_____________ "

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості Директор -  Жилка Олександр Макарович. пройшов навчання в ДП 
«Пидніпровський ЕТЦ» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу 
№17-17/2 від 27.04.2017), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і 
вище 1000 В у кожного) (витяг з протоколу №16-17 від 20.04.2017). перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Головний інженер Хвостик Олександр Григорович пройшов навчання в ТОВ 
«Дніпробуд» «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» (витяг з протоколу 
від 27.03.2019 №349) ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і вищеЮОО В) 
(витяг з протоколу від 16.03.2018 №217) перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області.

Головний інженер Хвостик Олександр Григорович, пройшов навчання в ФОП 
Макаров Д.В. Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов‘язкове державне 
соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до 
них нормативно-правових актів з охорони праці та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 4.03-19 ОП від
15.03.2019).

Наказом від 08.02.2018 № 8-ОП призначено відповідального за видачу нарядів- 
допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідальним за безпечне 
виконання робіт, що виконуються по наряду майстра Папая Павла Олександровича, який 
пройшов навчання в ФОП Макаров Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(витяг з протоколу №3,01-19 ОП від 25.01.2019), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці при виконанні робіт на висоті» (витяг з протоколу №21.01-19 від 28.01.2019), 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ. (IV група з електробезпеки до і вищеЮОО В) (витяг з протоколу 
№030.1/019 Е від 31.01.2019). перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
На підприємстві діє служба з охорони праці, наказом №1-ОП від 08.02.2018 функції 

служби з охорони праці покладено на головного інженера Хвостика Олександра 
Григоровича.

Наказом від 08.02.2018 № 4-ОП створено комісію з перевірки знань працівників 
підприємства з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор Жилка О.М., члени 
комісії: головний інженер Хвостик О.Г., майстер Папай П.О.

У ТОВ «Квазар Телеком» переглянуто, затверджено та введено в дію:
«Положення про службу охорони праці» (наказ від 08.02.2018 року № 2-ОП);
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці» (наказ від 08.02.2018 року № 2/2-ОП);
Посадові інструкції (наказ від 08.02.2018 року № 2/3-ОП).

наявністю служби охорони праці,
Працівники підприємства, які виконують роботи, що декларуються: монтажник 

зв’язку Кухар О.О.. монтажник зв’язку Мельник О.М.. монтажник зв’язку-кабельник 
Іваненко С.О.. монтажник зв’язку-кабельник Шпітальний В.П. пройшли перевірку знань в 
ТОВ «Дніпробуд» НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на 
висоті» (витяг з протоколу від 27.03.2019 №350). ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ комісією з 
перевірки знань з питань охорони праці (протокол підприємства № 11/01 від 11.01.2019).

На підприємстві наказом № 2-ОП від 08.02.2018 затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, які 
видаються робітникам на руки під підпис у відповідності до професії та видів робіт, в тому 
числі при виконанні декларованих робіт:

- Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом № 1:
- Інструкція з охорони праці при ручному переміщені вантажів № 2;



- Інструкція з охорони праці для роботи на висоті № 4;
- Інструкція з охорони праці для монтажника зв’язку -  кабельника № 5 та інш.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності експлуатаційна документація. На електроінструмент:, 
дриль ударна ДЕУ-1300, перфоратор ПЕ-2698 ПС, болгарка 1250К є в наявності всі 
паспорти._______________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають 
відповідні захисні властивості, в тому числі для виконання робіт на висоті. На 
підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і 
перевірка придатності 313, з видачею актів, відповідно діючих нормативно - правових
документів, в тому числі на пояси запобіжні безлямкові 2ПЛ (дата придбання 22.11.2018).

засобів індивідуального захисту,

Працівники ТОВ «Квазар Телеком» забезпечені нормативно-правовими актами з 
охорони праці та навчально-методичною базою:

• Закон України «Про охорону праці»,
• НПАОП 0.00-1.15-07 - Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті,
• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»;
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», ПУЕ 
«Правила улаштування електроустановок»

• Положення про розслідування нещасних випадків,
• Положення про проведення навчання і перевірку знань.

На підприємстві є кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
міжгалузевими та галузевих нормативними актами про охорону праці, методичною і 
довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для інструктажу, 
навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Ог
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20^ р .

№ / Я  ______ .

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 відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.’’.

«04» квітня 2019 р.


