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^Ідповхдності матеріально-технічної, бази роботодавця
виморак законодавства з питань охорони іфаці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

^'^ V

ТОВ «Кумпан»
{для юридичної особи: найменування

81160^ Львівська обл, Пустомитівський р-н, смт.
Щирець/вул.Вишнева,27
юридичної особи, місце її державної реєстрації,
Код ЄДРПОУ 40653546,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ,
КВЕД - 41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель
код виду діяльності згідно з КВЕД,
Погребняк Тарас Михайлович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
067-671-36-10,
китрапіп£о@дтаі1.сот
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Роботи виконуються згідно з договорами підряду
та/або експлуатації {застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди згідно додатку №1 до порядку та правил
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами згідно постанови кабінету Міністрів № 1788 від 16.08.2002
року на ТОВ "Кумпан" страхування не проводиться,тому що воно не є
об'єктом підвищеної небезпеки.
я, Погребняк Тарас Михайлович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної
особи'
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, устаткування
підвищеної небезпеки:
•реілонтя±,мот!ая^±,буд±ввзіьн± та ±лт± роботи,що виконуються на
ВИСОТІ
понад 1.3 метра, крім верхолазних та скелелаз них,що
виконуються на висоті 5 1 більше метрів над поверхнею грунту,з
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою ПІДЙОМНИХ
1 ПІДВІСНИХ
колясок,механічних
підіймачів(п.7дод.6.)

Кількість робочих місць/В тому числі на яких існує підвищений
ризик виникнення травм.
На підприємстві виконують роботи підвищеної небезпеки 8чол,та
експлуатує обладнання підвищеної небезпеки,яке знаходиться на
балансі товариства.
- роботи із застосуванням ручних електро-інструментів;

-

- монтаж ,демонтаж, налагодження, технічне обслуговування
устаткування підвищеної небезпеки
-посудини ,що працюють під тиском понад 0,05МПа
Кількість будівель і споруд(приміщень)
Адміністративно-технічний корпус розташований
з'єднаний переходом з виробничими дільницями.
Кількість

виробничих

під одним дахом та

об'єктів(цехів,дільниць,структурних

підрозділів)
ТОВ "Кумпан"-складається з наступних виробничих дільниць:
-дільниця електрозварювальних робіт
-дільниця деревообробки
-дільниця збірки
Інші відомості:
На ТОВ "КУМПАН" наказом №І-ОП від 16.12.201бр по Товариству
призначені:
-відповідальний за безпечний стан умов та організацію праці ТОВ
"'Кумпан"-1Иостак П.М- інженер-кошторисник.
-відповідальний за безпечне проведення робіт вантажнопідіймальними кранами-Лозинський 0.0 - заступник директора,
-відповідальний за справний стан і безпечну дію посудин,що
працюють під тиском Предик В.С - виконавець робіт,
-відповідальний за виконання робіт на висоті Лозинський 0.0 заступник директора, Предик В.С - виконавець робіт.
Наказом №4-ОПвід16.12.2016р.затверджено положення про систему
управління охороною праці по Товариству.
Інформгщія про інструкції
На ТОВ "Кумпан" розроблені та затвердженні наказом №2-0П
ВІДІ6,12.2016р.інструкції по охороні праці по професіям та видам
робіт згідно положення.
Інформація хфо хфоведення навчання з питань охорони праці
керівників.
Члени комісії пройпши перевірку знань згідно протоколів ДП«ЗЕТЦ»
та мають відповідні посвідчення про перевірку знань з Правил по
охороні праці при виконанні робіт на висоті-НПАОПО.00-1.15-07 протокол № 07-41/1 від 03.04.2017р; правила
будови і безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском »^ -іо.йп «і п ?Ч.О3.2017р,
Прот окол№ІЗ-61 віД26.03.201 /р- •
Місце
№, дата
Л^, дата
Посада
№ .Прізвище,
проведенн
посвідчення
посвідчення
п\ ім'я, по
навчання з правил я
навчання з
п батькові
роботи на висоті навчання
охорони праці
М.Львів
директор М13'
1 Погребняк
ДШЗЕТЦ
61/5від29.03.2017р
Т.М.

»

Ш3,від21.10.2016

2 ЛозинськийО.
0.

заст.дирра

3 Горонь Я. Я.

гол.інжене №11,від21.11
2016р.
Р

Р-

№07-41/125від03.04.2017р.

М.Львів
ДШЗЕТЦ

№13-

М.Львів
ДШЗЕТЦ

61/7від29.03,2017
Р-

4 ШостакП.М.

5 ПредикВ.С.

гнженеркошторис
ник

тбвід15.12.2016р

виконроб

№1281/26від29.03.2017

№1361/6від29.03.2017
Р№07-41/1-

»

»
М.Львів
ДП«ЗЕТЦ

»
м.Львів
ДП«ЗЕТЦ

6 БорщЮ.В.

№02-433
від22.12.2016р 3
електробезпеки4гр.

виконроб

»

28від03.04.2017р.

Р-

М.Львів
ДШЗЕТЦ

»

ІнфорнадІ5Е про проведення Кешчання та інструктажу з питань охорони
праці робітників.

На ТОВ "Кумпан" наказом №10-ОП від 07.04.2017р створено
постійно-діючу комісію, затверджено порядок проведення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці, а також після перевірки
знань оформляються протоколи допуску робітників до виконання робіт.
Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчальнометодичноро забезпечення.
На ТОВ "КУМПАН" є затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці,розроблені тестові
білети по професіям.
під час щ>ийняття на роботу та в певні періоди з працівниками
проводяться інструктажі з питань охорони праці робляться
відповідні записи в журналах з ОП.
ТОВ ^^Кунпан" забезпечено спецодягом,спецвзуттян і засобами
індивідуального захисту.
1.Костюм брезентовий
2.Черевики шкіряні

- 2шт
-2шт

З.Діелектричні галоші

-2шт

4.Рукавиці брезентові

-2шт

5.Діелектричні рукавиці
6.Щиток захисний

-2шт

7.Окуляри захисні
8.Каска захисна

-2шт

-2шт
-2шт

9.запобіжний лямковий пояс 2пЛ-К-5шг.
Підприємство забезпечене необхідними законодавчими та
нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєд^зрірійїЗ'^ч.журналі обліку суб'єктів
господарювання у т^^^щ^[а!^^^^^^^ртті Держгірпромпагляд)^

шана

