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Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Виробничий підрозділ «Пасажирське
вагонне депо Ковель» Філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця».
м. Київ. Код ЕДРПОУ 40075815. керівник С трєчєн Олександр Іванович.
03352-3-49-16__________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 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;

Волинська обл.. м. Ковель, вул . Ветеранів 3: Волинська обл.. м. Ковель.
бул. Л. Українки 50-6: Волинська обл.. м. Ковель, бул. Л. Українки 64:
Волинська обл.. м. Ковель, бул. Л. Українки 62: Волинська обл.. м. Ковель.
бул. Л. Українки 58: Волинська обл.. м. Ковель, бул. Л. Українки 60:
Волинська обл.. м. Ковель, вул .. Івасюка 26_____________________________
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 страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____________________ 04.10.2004_________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Стрєчєн Олександр Іванович____________________________________
(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, устаткування

підвищеної небезпеки: Технологічні транспортні
засоби:електронавантажувач ЕВ-698. деож. № Т0770ВН:
електронавантажувач ЕР-011.2. деож. № Т0805ВН: електровізок ЄК-2-1
деож. № Т 02-14 ВН: електровізок МТ-4 деож. № Т 06-79 ВН:
автонавантажувач АП-40811 деож. № Т 02-18 ВН. кількість робочих місць
15
__________
________
(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, кількість
робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд
(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Начальник виробничого підрозділу Стрєчєн О.І.. головний інженер
Б рук Р.В.. заступник начальника з експлуатації Ф ірсов В.П.. заступник
начальника з ремонту Ііьомик О.М.. головний механік Сарапін Я.М.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
охорони праці та промислової безпеки;)

Служба

за дотриманням вимог законодавства з питань

праці створена наказом начальника виробничого
підрозділу від 14.07.2016 р. № 147 , розроблено, затверджено та видано
інструкції з ОП для водія автонавантажувача № 02.11, для водія
електоонавантажувача № 35.3. для водія електоо- автовізка № 25.9.
Наказ від 09.02.2015 р. № 54 «П ро створення постійно діючих комісій по
перевірці знань з питань охорони праці». Інструктажі з ОП проводяться
відповідно до «Положення про проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці працівників ЛТГО «Львівська залізниця»
затверджене наказом начальника залізниці від 17.11.2008 р. №
825/Н
_____________________________________________
охорони

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Експлуатаційна
документація.
засоби
індивідуального
захисту.
нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчально-методичне
забезпечення в наявності.________________________________________________
іавової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.І. С трєчєн
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання
у територіальному органі Держпраці &3
2 0 ^ р.
№
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