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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

ТОВ «Трапс-Сервіс-Ь^
Відомості про роботодавця
(для юридичної особи: найменування
81 її8, Львівська обл., Пустомитівськийр-н,

с.Ставчани, ЕДРПОУ: 32602104

юрі-гдичної особи, місце її державної реєстрації, л'од платника
КВЕД^46.73;

46.21; 46.33; 45.20; 46.90; 49.41

полг.тків згідно з Є Д Р П О У , код виду діяльності згідно з КВЕД,
Куснись €^вгеиій Адамович

прізвище, ім'я та по батькові керівник і;

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди
Договір (поліс) відсутній
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРАЦІ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОГ
Вх. Мї

я,

Куснись €-вгеиш АдамовііУ

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної
бази та ум(^-з праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під час ві-.конання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатаііії (застосування) таких машин, механізмів, успітковання
підвищеної небезпеки; ковальсько-пресове устаткування,

додаток №7 до Порядку п.З

(найменування виду робіт
експлуатація гідропреса ГП-ПП-ЮО

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
(пресування макулатури)

устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер нарті
Рік викотовлення: 2012, Україна, внробник - не встановлено

дата !-!:готовлення. країна походження, які виконую- ься
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
одне робоче місіте

відповідного дозволу, кількість рс^очих місць

Інші відомості

Ярема Ігор Євгенович

(прізвище, ім'я та по батькові осіб,
начальник господарського відділу, відиовідвльиа особа за безпечну експлуатацію

гідропреса

відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
протокол перевірки знань МОЇ 3-І 5 від 27.03.2015р.. посв. №06/013-15 (видане ЗУНЦ
Відбіч Охорони праці
Романов Юрій Володимирович

«Спеціаліст»)

- начачьник відділу охорони праглі, ротокол перевірки знань №068

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби
від 02.10.2015р., посв. №2014 (видане ЗУНЦ

«Спеціаліст»)

інструкція по

експлуатаціїМЬ78-ОП

експлуатаційної до;;сументації, засобів індивідуального захисту,
захисні окуляри, рукавиці, спецодяг, взуття

ноомативно-правової та матеріально-технічної бази,
НПАОП

2862-7-08-81

на-методичного забезпечення)
Є.А. Куснись

(ініціали та прізвище)
М.ГІ
20_р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів
господарювання у територіальному органі Держпраці

