ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Західно
український консалтинг центр»:
Місцезнаходження юридичної особи: 79011. м. Львів, вул. Вітовського. 25 кв 10
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ 20855092
Код виду діяльності згідно з КВЕД:
17.21 - виробництво гофрованого паперу та картону, наперової та картонної тари
17.29 - виробництво інших виробів з паперу та картону
18.11 - друкування газет
18.12 - друкування іншої продукції
18.13 - виготовлення друкарських Форм і надання інших поліграбічних послуг
18.14 - брошурувально-палітурна діяльність і надання нав'язаних з нею ПОСЛУГ
58.11 - видання книг
58.12 - видання довідників і каталогів
58.14 - видання газет
58.19 - інші види видавничої діяльності
73.11 - рекламні агенства
74.10 - спеціалізована діяльність із дизайну
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Пелешишин Роман Іванович
Номер телефону. Факсу, адреса електронної пошти: тел/факс. (032) 297 06 76.
іга@,2икс. сот. иа
Місие (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) мащин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: м. Львів, вул.
Залізнична. 7.
Я. Пелешишин Роман Іванович - директор ТзОВ "Західно-український консалтинг
центр" цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та УМОВ
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування') таких машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки (Постанова № 1107 від 26.10.11 р.^
- експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устатковання харчової,
переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості (додаток 6 п.б*)
-ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, шо виконуються на висоті понад 1.3
метра. КРІМ робіт верхолазних та скелелазннх. що виконуються на висоті 5 метрів і
більше над поверхнею ГРУНТУ, з перекриття або робочого настилу та робіт, шо
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
будівельних підйомників, (додаток 6 П.7)
- машини, механізми, устатковання для харчової, переробної, поліграфічної, легкої та
текстильної промисловості, (додаток 7 п.2)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРАЦІ
УЛЬВІВіЙїКІ
Вх. N8-і

ІНШІ

відомості:

- відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань ОХОРОНИ праці та
ПРОМИСЛОВОЇ безпеки Маркевич Володимир Зенонович заступник директора з
виробництва наказ № 4 від 02 червня 2014р.. з 10 лютого 2017 р. - виконуючий обов'язки
служби охорони праці наказ № 9 від 10 лютого 2017р.. наказом №7 від Юлютого 2017р.
затведжено Положення про службу ОХОРОНИ прані:
- наказом № 5 від 02 червня 2014р затверджено ІНСТРУКЦІЇ з питань охорони праці за
професіями та видами робіт:
- посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці в ДП "Західний екпертно-технічний центр'* протокол № 01-186-1 від 10.07.2014р.:
- призначений відповідальний за електрогосподарство Грабар В.Є. наказ №3 від 02 червня
2014Р.. ПРОЙШОВ навчання в ДП "Західний екпертно-технічний центр" протокол №02-212
від 24.07.2014р.:
- наказом № 9 від 10 лютого 2017р. створено комісію з перевірки знань працівників з
питань ОХОРОНИ прані у відповідності до вимог Типового положення про порядок
проведення навчання та перевірки:
- розроблено положення ПРО ПОРЯДОК проведення навчання і перевірки знань з питань
охорсдтатураш \іаказ1^^%ьш\^ лютого І ^ ^ ^ р . :
- на підприємстві проводяться вступні, первинні. ПОВТОРНІ, позапланові та цільові
інструктажі з питань охорони праці і ведуться записи у Журналі реєстрації вступного
інструктажу та в Журналі реєстрації' інструктажів з питань ОХОРОНИ праці:
- в наявності експлутаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки:
- працівники підприємства забезпечені засобами захисту згідно Норм видачі спецодягу та
інших засобів індивідуального захисту:
- в наявності є законодавчі та нормативно-правові акти з питань ОХОРОНИ праці та
ПРОМИСЛОВОЇ безпеки.

Пелещишин Р.І.
(ініціали та прЬвище)

Ьго 2017 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у Головному
управлінні держпраці у Львівській області
ОЗ—— ^О^р. №
.

