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ФІЛІЯ ГОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» В М. ВІННИЦЯ
вул. Грибоєдова, буд. 1-А,
тел: ++38 0432 65 20 26
факс: +38 0432 65 20 21

м. Вінниця, 21032, Україна

ДЕКЛАРАЦІЯ
іідповідності матеріально-технічної бази вимогам
іконодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ФІЛІЯ ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» В М. ВІННИЦЯ
Місцезнаходження: 21032, м. Вінниця, вул. Грибоєдова-1А
Код ЄДРПОУ 38150950
Директор філії Музиченко Тетяна Юріївна
Тел.: +38(0432)65-20-26, +38(067)216-99-23, їаїуапа.ти2усЬепко@тегіпуезіЬо1сІіп§.сот
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування):
Підрозділ складського господарства м. Вінниця, вул. Грибоєдова, 1-А
Інформація про наявність договору страхування:
Співробітники застраховані в фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
України у Вінницькій області, реєстраційний номер 050021005726 від 17.04.2012р
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Не проводився
Я, директор ФІЛІЇ ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» В М. ВІННИЦЯ,
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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
Навантажувальні та розвантажувальні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра з
перекриття або робочого настилу
Кількість робочих місць 17, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм 11
Підрозділ складського господарства в м. Вінниця включає 1 дільницю: відкритий склад
металопрокату-3, господарський склад -1, ангар металевий - 1, офісне приміщення -1
Інші відомості:
За дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки відповідають
директор філії в м. Вінниця Музиченко Тетяна Юріївна (наказ №38 від 08.12.17року);
відповідальний за нагляд по організації безпечного виконання робіт на висоті енергетик підрозділу
складського господарства Маламура Микола Іванович, за безпечне виконання робіт на висоті
майстер підрозділу складського господарства Синчук Микола Вікторович (наказ №43 від
28.12.17року).
На підприємстві наявна служба охорони праці, інструкції в наявності, експлуатаційна
документація, проводяться навчання та ін с т р у к т ^ ^ д ^ д і^ ь охорони праці, видаються засоби
індивідуального захисту.
21.03.2018.
Директор філії
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»;

ниця

зиченко Т.Ю.

суб’єктів господарювання у територіальному органі
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