ДЕКЛАРАЦІЯ
,ілиовідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з п и т а н ь охорони праці
Відомості про роботодавця
Державне підприємств «Львіввугілля»
(для юридичної особи; найменування юридичної особи,
80000. вул.Б.Хмельнииького.
26м.Сокаль.
Львівська область,
Україна
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону
- - , 1 , ^
ігіРитифікаиійнш
код за ЄПРПОУ32323256
ІупМИ^.пеІ.иа,
{032РУ^
телефаксу, адреса електронної пошти,
для ж;
фізичної
прізвище, ім'я та П
по
отж.т.тл-,- особи
гч^лч^тл—піпідприємця:
лппмгмтта- ппі-^киїтте.
О батькові,
батькові, серія
серія іі номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Відокремлений
підрозділ «Шахта
<<Великомостібська»
місце виконання робіт підвищеної небезцеки та/або експлуатації (застосування)
80100, вул.Льбівська,
61 м.Червоноград:Львівська
область,
Україна
машин, механізмів, устатковайня підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно в і д ш к о д у в а н н я наслідків можливої ш к о д и
відсутній
(найменування страхової компанп,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_23.02,2018р.
(дата проведення аудиту)
Я.Акімов

Олег Анатолійович
- т.в.о.генерального
директора
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) т а к и х м а ш и н , механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки:
Роботи в діючих електроустановках
напругою понад 1000 В (до 6 кВ включно)
(найменування виду робіт
Роботи, що виконуються
на висоті понад 1,3 метра.
небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, іип або марка (за наявності),
підвищеної
Зварювальні
роботи.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місиь - 127: у тому числі з підвищеною небезпекою -9.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
Будівель -12, приміщень - 5, структурних підрозділів - 9.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Куй Андрій

Федорович, Бойко Василь Григорович, Запісоцький Іван
Васильович,
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
Курнат Сергій Михайлович, Геращенко Іван Васильович, Кусий Володимир Семенович,
Троцько
Олександр Васильович, Мокпт4ший4ееріМН^
Петро
Ярославович
ї ^іДотрІімр@іЯ©Ві^:
^оЖ
охорон Vі праці та промислової безпеки;

на підприємстві
створена і функціонує
служба охорони праці керівник служби заступник
директора
з охорони праці. Служба укомплектована
спеціалістами
у відповідності
до
штатного розкладу.
(4 працівника).
Розроблені
та затверджені
інструкції з охорони
праці,
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
працівники
в роботі
керуються
інструкціями
з охорони праці та іншими
нормативними
^,
...^..^1^у.^щ^^у^у^іл О илирипи
праці
ІНСТпVК•XЯМ^\/ -ї гтмт-оит /лхглч.^ . ^ ТМП і ТТХО
/ ттт тг^-^
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
актами з охорони праці, проводяться
навчання, інструктажі
та перевірка знань з питпни
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
охорони
праці. Працівники
забезпечуються
санітарно-побутовими
приміщеннями
згідно
санітарних
правил,
проводиться
видача,
прання
і обробка
спецодягу
та
спецвзуття,
забезпечується
видача та санітарна
обробка респіраторів
заміна фільтрів,
працівники
забезпечуються
засобами індивідуального
захисту. Наявні необхідні нормативно-правова
та
матеріально-технічна
бази, навчально-методичне
забезпечення.
{но-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.СКузьмич
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі о б л і к у с у ^
Держпраці^/
Ше^Н^
2 0 У Л . №

о і о д а р ю в а н н я у територіальному органі

