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відповідності матеріально-технічної бази роботодавц:
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«Файервуд»________________________________________________________
місце державної реєстрації виконавчий комітет Вінницької міської ради
код платника податків згідно з ЄДРПОУ 37898533_______________________
код виду діяльності згідно з КВЕД 28.99 ; 03,22; 13.92 ; 14Л9; 16Л0 ; 16.23 ; 20.14; 25.62;
25.99; 46.14; 46.41; 46.42; 77.39; 93.29; 46.69; 46.71; 46.76; 46.90; 49.41; 63.99; 68.20;
77.11; 77.12; 33.20
прізвище, ім'я та по батькові керівника: директор Формагей Олексій Володимирович
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: м.Вінниця, вул.Айвазовского ,2
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1.Рсмонтні,монтажні та інші роботіцщо виконуються на висоті
понад 1,3м.
Кількість робочих місць-З, в г.ч. на яких існує ризик виникнення травм - 5
робочих місць_____________ ___________________ ■
_________________ ,
кількість робочих місць, в тому числі тих, яких існує підвищений ризик
виникнення
травм
ТОВ «Файервуд» орендує одну будівліо,в якій розміщені виробничий цех
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Інші відомості Наказом №18 від 24.05.18 призначено особу виконуючу
обов’язки інженера з охороні праці та навколишнього середовища Оріха
В.Я., який пройшов навчання і перевірку знань законодавчих актив з
охорони праці в Вінницькому навчально-курсовому комбінаті п^ відчення
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Відповідальними особами за виконання робіт монтажних зварювальних та
інших,що виконуються на висоті понад 1,3м наказом директора №19 від 24.05.18
року призначено начальника дільниці Оріха В.Я. посвідчення №29 протокол
№314 від 23.05.18р. Майстра Сацюка О.В., який пройшов перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці в Вінницкому навчально-курсовому
комбінаті посвідчення №28 від 23.05.2018 протокол №314.
Працівники,які виконують роботи на висоті (зварювальники З
чоловіка,слюсарі 2 чоловіка)згідно вимог.
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з
охорони праці проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з
безпечного виконання робіт з доіриманням вимог інструкцій з охорони праці
№3,№5,№7інструкції електробезпеки №1Е
Пожежної безпеки №1П,навчання першої медичної допомоги,дії в аварійних
ситуаціях.
Інструкції з охороні розроблені та затверджені наказом №21 по ТОВ
«Файервуд» від 24.05.18.
З працівниками.які виконуюіь роботи підвищеної безпеки,проводяться всі
види
інструктажів
з
питань
охорони
праці.(вступний,первин ний,повторний.позаплановий,цільовий).
Працівники забезпечуються спецодягом,спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту згідно норм.
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