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І
до Порядку (в редакції постанови Каїбвеїу М і ^ ^
Укршил
від 7 яюггого 2011 р. 1^ 41)

Адмініаратор День Зоряна

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

Відомості про роботодавця
ТзОВ « Регіональна інформаційно-технологічна компанія» («Рітек»\ м.Львів, вул. В.ВеликогоЛ Код ЄДРПОУ 25234650.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце Гї державної реєстрації, код плагаика податків згідно з ЄДРПОУ,
Код платника податку - 252346513054 (свідоцгво № 100225055) КВЕД: 43.21,43.29
код платаика податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

,

Генеральний директор к.т.н. Гранат Петро Петрович. (032) 297-65-47. (032) 263-00-00. рщ-апаШгіЧес.ІУІУ.иа
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

,

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія І номер паспорта, КИМ І КОЛИ виданий, МІСЦЄ проживання,
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плагаика податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті
ПАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч"
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди
ПРАТ

«Страхова компанія «ПЗУ Україна» . один рік. № 261.994141457.3007 від З квітня 2018 року
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

^не проводився^,
(дата проведення аудиту)

Я. Гранат Петро Петрович
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, шо виконуються на висоті понад 1.3 метра.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата вигшовлення,
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, в ТОМУ числі на яких ІСНУЄ підвищений ризик виникнення травм: 4 (чотири^
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 40 (сороки
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
На ТзОВ « Регіональна інформаційно-технологічна компанія» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, генеральний директор ТзОВ Гранат П.П. .,
наказ №39 від 29Л2.2017р;
Відповідальний за технічний стан обладнання та за безпечне виконання робіт на висоті Марков В.А.,
наказ №39 від 29.12.2017р
Наявність служби охорони праиі: На підприємстві наказом №38 від 29.12.2017р створена служба з охорони праці,
наказом №38 від 29.12.2017р та наказом №39 від 29Л2.2017р затверджено положення про систему управління охороною
праці на підприємстві.
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРАЦІ
Вх. №

Інформація про інструкиіїз ОП:
праці:
Наказ №40 від 29.12.2017Р .

На підприємстві, згідно положення, розроблені та затверджені інструкції з охороні

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праиі:

/

На підприємстві наказом №40 від 29.12.2017р створена постійно діюча комісія з перевірки знань, з питань охорони праці.
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні праці, та мають посвідчення про
перевірку знань.
№ Прізвище та імя
п\п по батькові

Посада

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці

1

Гранат Петро
Петрович

Директор

№ 25/001-17
Від 21,02,2017 р.

2

Марков Віктор
Олексійович

Зам. директора

№ 26/001-17
Від 21,02,2017 р.

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці,електробезпека,П
ТЕЕсщПБЕЕсп

Місце проведення
навчання

Львівський обл.
учбовий центр

№ 02-17

Львівський обл.
учбовий центр
ДП-Західний
експертнотехнічний центр
Держнагляд
охоронпраці

На підприємстві наказом №41 від 29.12.2017р затверджено та введено у дію положення про порядок проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці
З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно Норм видачі
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів;
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та
[структажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
мативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
/ П.П.Гранат/
(ініціали та прізвище)

іеєстров^а^^^урналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в
разі її наявності.

органі Держпраці

