ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з п и т а н ь охорони праці та промислової безпеки
Відомості

про

роботодавця
Л К П «Богданівка»
(для юридичної оі'оби: найменування юридичної особи,
79054, м. Львів, вул. О. Гірника, 1а
місцеїїдержавної рессірації.

Є Д Р П О У 2 0 8 2 6 3 6 3 , К В Е Д 81.10
код платника податків ІГІДНО І ЄДРПОУ. код виду діяльності згідно і КВЕД.
Чорний Віталій Васильович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
для фізичної особи — підприсмци; прізвище, ім'я га по батькові.
серія І номер паспорта, ким і коли виданий.
місце проживання.
номер оолікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляюгься ВІД прийняпя реєстраційного номера облікової каргкн нлаїника податків та повідоми.іи про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
(096)-76-170-50
номер іеле(1)оііу, телефакс), адреса е.ісктрон
М.Львів, ВУЛ. Виговського. 1, 3. 5. 5а. 7. 9. 9а. ІЗ. 17, 21. 23. 25, 25а, 27. 29. 33. 35. 37, вул. Гірника , 1. Іа,
в Г о р о д о ц ь к а 134. 140. 144. 146. 148, 162.,_24кЛІ1 а. 2416. 243. 245. 247._2_49^ вул. Кузневнча. 10. 12, вул.
Любінська 94. 98. 104. вул. Мисливська, 15. вул. Фабрична і, 8. вул. Яворницького 1а. За. 36. 5. 5а. 7. 8, 9,
?пиол.і2
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаковання іидвіїшеної небезпеки)
Інформація
про наявність договору страхування
цивільної відповідальності
третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої
шкоди

перед

(найменування сгра.хової компанії.
строк дії страхового полісу, помер і дата його видачі)
Я, Чорний Віталій Васильвич ,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ніри.зичноі особи або фізичної особи — пілпрнсмця)
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:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, крім робіт
верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок,
ме.чанічниX підіймачів та будівельних підйомників
(наї'іменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машпіі. механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дага віігоговлення.країна походження, які
виконуються та/або ексіілуаі\'ються (застосовуються^ без отрпмання'вїдТків'ідного ДОЗВОЛУ'
На.пШШЖМСТВ.І,працює 57 чоловік з них З чоловіка виконує роботи підвищеної небезпеку -——
^ ^ КІЛЬКІСТЬ робочих МІСЦЬ, втомуЧИСЛІ тих, на яких існує г й ^ ш . е | и й ш ш ^ ^
на.балансі підприємства знаходяться 63 будівлі
оулівель І споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, лільн ь.дС^]^-|,>кілрнмх ііідрозлілів|^^2»Г- /ХрАдміністратор Пш-поцз ^рина^

Інші

відомості

Директор - Чорний В.В. пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці» в ДП
«Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду» України (витяг з протоколу від 19.03.2016 року
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці наказ №09 від
03.01.2017р. члени якої ( директор Чорний В. В., майстри по експлуатації ж/ф Костецька Є. М.. Шабан С. А.,
майстер з поточного ремонту Колос Я.С.. який пройшов та перевірку знань з курсу «Охорона праці» в ДП
<<'Західиий експертно-технічний центр Держгірпромнагляду» України (витяг з протоколу від 19.03.2016 року
№01-58/1). «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» витяг з протоколу від 19.03.2016
року №01-58/1 . Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено майстра з поточного
ре м о нту Колос Я.С.( наказ по підприємству №04 від 03.01.2017р)
(иріліиіцс. ім'я Тії по батьк'ові осіб, відповідальних гл дотрн.мання вимог іаконодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки, наявність служби о.хорони праці, інсзрукцін. інформації про проведення навчання га
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони праці.
Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі №2 - інструкція з охорони праці під час
виконання робіт на висоті.
інсіруктажу з питань охорони праці, експлуаіаційііої документації, засобів індивідуального захисту.
Робітники ЛКП«Богданівка» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному
обсязі. Пояси запобіжні, драбини використовують за призначенням, зберігають у технічносправному стані
та проводять їх технічне обслуговування. Ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Матеріально-технічна база відповідає
вимог а м^з а і<о н о д ав с тв_а_'3_п итань охорони _щшц ^ г о р ш и с л р^ о1 без пе к и.
-.—^ норма іивно-праиової га матеріально-технічної бази. навча.іьно-меіоличноіо забсзііечении)
В. Чорний
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Примітка. Фізична особа — підприєм

(ініціали га гірізвише)
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