ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з пиі...
охорони праці та промислової безпеки
В і д о м о с т і п р о р о б о т о д а в ц я : Товариство
з обмеженою
відповідальністю
СПІЛЬНЕ
УКРАІНСЬКО'НІМЕЦЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
''ЕЛЕКТРОНТРАНГ'
(ТзОВ
''СП
''ЕЛЕКТРОНТРЛНСП
79069, Львівська обл.. місто Львів. ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА,
будинок
311.
ЄДРПОУ
37965405.
Код КВЕД 30.20 Виробництво
залізничних
локомотивів
і рухомого
складу
(основний): Код КВЕД 29.10 Виробництво
автотранспортних
засобів; Код КВЕД 29.20
Виробництво
кузовів для автотранспортних
засобів, причепів
і напівпричепів;Код
КВЕД 29.31
Виробництво
електричного
й електронного
устаткування
для автотранспортних
засобів; Код КВЕД
29.32
Виробництво
інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних
засобів.
для юридичної особи: найменування, юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
ПЕЦУХ ВАСИЛЬ БЕНЕДИКТОВИЧ
прізвище, ім'я та по батькові керівника,
(032) 239-58-17, е-таіі:
орЩІесґгопґгат.сот
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти
79069. Україна. Львівська область, місто Львів. ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА,
будинок 311
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивіїьної відповідальності перед третіми
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - немає
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

особами

Я, ПЕЦУХ ВАСИЛЬ БЕНЕДИКТОВИЧ
(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 під час виконання
таких робіт підвищеної
небезпеки
відповідно
до Порядку
видачі
дозволів
на виконання
робіт
підвищеної
небезпеки
та/або
експлуатації
(застосування)
таких машин^ механізмів^
устаткування
підвищеної
небезпеки
затвердженого
постановою
КМУ№ 1107 від
26.10.2011р.:
- Ковальсько
- пресове обладнання:
прес гідравлічний
одностійковий
з зусиллям
25 тс.
зав.№6089.
1980р.. СРСР; гідравлічний
листогибочний
прес, тип ТгиВепй 3120. зав.№Е5015С.
2013р..
Австрія
(п. 1 додатку
7Порядку...).
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки тау'або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу кількість робочих
Кількість робочих місць 2. в тому числі тих, що з підвищеною
небезпекою
-2.2будівлі. 2
приміщення
місць , в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення фавм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділі
Інші відомості Ш е в ч е н к о Олександр Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,
у ^ ^ У а підприємстві
створена
служба охорони,
працівники
підприємства
під час прийняття
на
роботу і в процесі роботи проходять
усі види
інструктажів
з охорони праці, навчання
та
перевірку знань з питань охорони праці. Розроблені
і затверджені
інструкції з охорони праці, що
діють в межах
підприємства,
що встановлюють
правила
виконання
задекларованих
робіт
працівниками
на території
підприємства,
на робочих
місцях,
відповідно
до
нормативноправових
актів
з охорони
праці.
Підприємство
забезпечене
навчально-методичними,
нормативно-правовими
актами та актами з охорони праці, матеріально-технічною
базою у
відповідності
до вимог.
Працівники
забезпечені
безоплатно
за встановленими
нормалш
\^дягом. спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту.
"^^орони праці, інструкцій, інформашії про проведення навчання та інструктажу з питань охоронм праці,
В .Б. Пецух
(ініціали та прізвище)

^ ^ в е р е с н я 2017 р,

строванау
обліку суо'єктів
суб'єктів господарювання
у Головному управлінні Держпраці у
трованау журналі
журналі оо-ику
господарюв
гласт і
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/ІМиСЬХА МКЬКАМДА
ІЦЕНТР НАМНИЯАДМІИІСГМТИІНИХ ПОСЛУГ мУІЬВОВА
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Адміністратор Яросевич Олег

