ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про

роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Автономні джерела струму»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

03045 м. Київ, Голосіївськиіі р-н., вул. Новопирогівська, буд. 50
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 32704119,

КВЕД: 27.20 (виробництво батарей і акумуляторів)
код згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Крисько Валерій Віталійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

тел. (03257) 6-46-05. Е-таіІ: ай$(а)а(І5.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Львівська обл.. м. Великі Мости, вул. Львівська, буд. 2в
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:: не має

перед третіми

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони ппаиі НЄ Пр<РВОДИВСЯ
дата п р о в е д е н н я а у д и т у

Я, Крисько Валерій Віталійович

,

(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) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

-

Роботи в діючих електроустановках
високої частоти

напругою понад 1000 В та в зонах дії струму

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка, номер партії,
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Кількість робочих місць:
80 робочих місць, з них на 10 існує підвищений ризик виникнення

травм

(кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

Будівель - 4, приміщень - 11;

ДЕРЖПРАЦЇ

(кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділік)
Вх. N5

Інші

відомості:

Прізвище, Ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праиі та промислової безпеки:
Крисько Валерій Віталійович
(генеральний директор), Романчук Володимир
Григорович
(головний інженер, V розряд по електробезпеці), Падін Денис Олександрович (головний механік,
Vрозряд по електробезпег{і), Тетерко Володимир Іванович (старший електромонтер, V розряд
по електробезпеці).

Наявність служби охорони праці; На
підприємстві
створенаГШуж^Ш^:^:ШЩ^}Щіргртрт—
затверджено положення про службу та положення про систему уп^хаШ^^'Щр^^Щ^Щ^]^)ф.щііт^^^
підприємстві.

'^1

Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені
охорони праці за професіями та видами робіт згідно положення.

інструкції з

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
На підприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні праці,
електробезпеці, надання першої медичної допомоги та мають посвідчення про перевірку знань.
На підприємстві 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 вгшог чинного законодавства.
Експлуатаційна документація: На
устатковання.

підприємстві

наявна

експлуатаційна

документація

на

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;
Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
На підприємстві
існує необхідна нормативно-правова,
матеріально-технічна
база
навчально-методичне
забезпечення.

та

Крисько В. В.
(ініціали та прізвище)

МИ, ,

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання
органі Держпраці /О йу2£МГЛ
20^р.
^Щ//^
.

у

територіальному

Головне управління Держпраці
У Львівській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
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