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

Мале приватне підприємство «Бескид»
(д^1^[ юридичної особи: найменування юридичної особи,
82306. м. Борислав. вул.Зелена. 90, Львівська область
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
ЄДРПОУ 22400935, директор Стефанишин Петро Іванович, тел. 5-22-15.
Е таіі Ье5і1^у(1Ьог(%етаі1.сот
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
82306. м. Борислав. вул.Зелена. 90. Львівська область
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди
немає
(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. Стефанишин Петро Іванович
батькові керівника юридичної особи бо фізичної особи - підприємця)

(прізвище, ім'я та по

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:
Роботи, що виконуються
на висоті понад 1.3 метра (п.6 додатку
6 до Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки затверджених постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011р.);
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п.12 додатку 6 до Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки затверджених постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011р.).
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Драбина алюмінієва 4.8 м . , двухсекційна . відповідає ГОСТ 26887-86. 2014 рік, драбина алюмінієва « стременна»
висота 1.7м. 2015РІК
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за н;
^'^^^"^ДЕРЖПРАЦІ
номер партії, дата виготовлення, країна походжень я , У к Л Ь В 1 В С Ь К І Й О Б Л А С Т І
—

— .
.
• •-.А. І.' - ' -виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць - 43 (сорок три) з них на 4 (чотирьох) Існує ризик винекнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель •
офісне приміщення (м. Борислав, вул. Зелена, 90) та згідно укладених договорів у ^ч. Б^рисл>аві
і споруд (приміщень), виробничих об'єкі'їв
- 229"^^^Й^/^^"

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праиі та промислової безпеки:
на МПП «Бескид» наказами по підприємству призначені: відповідальний за
охорону праці в цілому, головний інженер підприємства-Яворська О.В.
за безпечне виконання робіт, а саме:
-

Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті - головний інженер Яворська О.В., наказ №3 від 03.0!.
2018р;
Відповідальний за безпечне виконання робіт з обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів
головний інженер Яворська О.В., наказ №5 від 03.01. 2018р;
Наявність служби охорони праиі:
На підприємстві наказом № 6 від 04.01.2018 року
створена служба з охорони
праці, цим же наказом затверджено положення про службу охорону праці.
Інформаиія про інструкиіїз ОП:
та видам робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені

інструкції з охороні праці по професіям

Інформаиія про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праиі:
На підприємстві наказом № 11 від
04.01.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань, з питань охорони праці ( голова комісії Стефанишин
П.І., члени комісії Яворська О.В., Бориславський К.Б.) Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань у ДП
«західно-експертний центр Держпраці» з питань охорони праці (витяг з протоколу № 01-89 від 26.05.2016.) та мають
посвідчення про перевірку знань.
Проведено у ДП «західно-експертний центр Держпраці» перевірку знань працівників чистильника ДВК та атестацію на
виконання робіт на висоті (витяг з протоколу № 03-54 від 24.02.2017р. та № 07-135 від 24.015.2016р.)
На підприємстві проводяться вступні, первинні та повторні інструктажі з охорони праці.
Забезпечення засобами індивідуапьного 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;
Наказом № 9 від 04.01.2018р. на підприємстві створено комісію по випробовуванню запобіжних поясів, страхуючих
канатів та драбин.
Нормативно-правова, матерії
нормативно-правова, матеріали

навчально-методичне забезпечення:На підприємстві існує необхідна
[авчально-методичне забезпечення.
(іжціали та прізвище)

Декларація зареєстрована

іку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці _
Головне управління Держпраці
у Львівській області
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

