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в с е їд н о с т і матеріально-технічної бази вимогам
Сявак Ольги Миколаїв а законодавства з питань охорони праці

Цеато адміністративних послуг

/Гсу/Х

ідомоугі про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ХО/1Д1НГ»,
79052, Україна, м./іьвів, вул. Доробок, 36А,________ЄД РП О У 40803200,
директор Колпак Роман Федорович.
телефон: (067)544-17-25.

Е-таіІ:оЛісе(а)2-Іі.сопп.ца
(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;

на місцях виконання робіт згідно укладених договорів на території
Вінницької області
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
Не вимагається згідно ст.7 Закону України «Про страхування»
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
19 березня 2018р. (висновок № 46.04.14.1121.18.А/1315, виданий
ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці»)
(дата проведення аудиту)

Я,________________ Колпак Роман Федорович
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку б
«Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки...»);
-роботи в колодязях (п.8 додатку 6 «Порядку...»);
-роботи верхолазні (п.14 додатку 6 «Порядку...»);
-роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 110 кВ
включно) (п.16 додатку 6 «Порядку...»);
-зварювальні роботи (п.19 додатку 6 «Порядку...»).
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Кількість працівників- 233 чол., у тому числі тих,які виконують роботи
підвищеної небезпеки-б чол. Кількість будівель-2.
(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 : відповідальний за управління охороною праці.стан
техніки
безпеки -інженер
з охорони
праці
Л утко
Ярослав
Іванович,відповідальні за безпечне виконання робіт-в.о.начальника
технічного відділу Ховзун Тарас Володимирович.інженер з керування й
обслуговування систем сигналізації та відеонагляду Попов Андрій
Миколайович.
Служба
охорони
праці
створена
наказом
№29
від
01.02.2018р.,інструкції з охорони праці розроблені та затверджені наказом
№26 від 01.02.2018р., положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань розроблено і затверджено наказом №27 від 31.12.2016р. З
працівниками проводяться інструктажі з охорони праці відповідно до
чинного
законодавства.
Експлуатаційна
документація.
засоби
індивідуального захисту є в наявності, створена нормативно-правова та
матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які в^рзві|5:ю т!?за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промисловоїбезпеки;наявністю слу*€^^®ру^тй ^теіінстр укцій про проведення навчання та інструктажу з питань
охорони праці, експ л уатац ій н о ]^^і^\ген ^ц ії7 % ^^^в індивідуального захисту, нормативно-правової та
матеріально-технічноїбази навч
%чення)

Р.Ф.Колпак
(підпис)
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(ініціали та прізвище)

р.

Декларація зареєстро
територіальному
органі
№
_________ .
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Примітки: і. 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.".

