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

Товариство

з обмеженою

відповідальністю

«АЛЬКОРЕ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

80461, Львівська область.

Кам'янка- Буський район, селище міського

типу

Запитів,

вулиця Залізнична, будинок 19 А
місцезнаходження,

код згідно ЄДРПОУ

36738431,

код згідно з ЄДРПОУ,
директор

Вознюк Гєннадій Вадимович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,
контактний
телефон: (032) 5435210

номер телефону,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;

Львівська обл.. Кам'янка- Буський р-н, смт. Запитів,

вул. Залізнична, буд. 19 А

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

10 серпня 2018р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я,

Вознюк Гєннадій Вадимович,
(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:

устатковання

підвищеної

- ковальсько-пресове
-

устатковання:

прес для пресування
тюки,

- технологічні
-

картонно-паперових

рік виготовлення

транспортні

автонатажувач
країна-виробник

-

небезпеки, а саме:

автонатажувач
виробник -

відходів власного виробництва

- 2005, країна-виробник

в

прямокутні

- Україна

засоби:
Тоуоіа

8І=вКР20, ідент.№

8ГСКР20-10172,

рік виготовлення

- 2008,

- Франція;
Цпсіє Н25Т, ідент.№

Н2Х392Т03876 рік виготовлення

- 2006, країна-

Німеччина

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машнн, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість
робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель споруд |(П|ТІГ[І|І|ЦІ Ш і ) ВПробпіІ-МГ-- ПГЇ'ГК-^''°'('|Г'|ІР1
ДІЛЬНИЦЬ, структурних

ГОЛОВНЕ

м

Вх. №

УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖПРАЦІ

Кількість

робочих місць - 35 (тридцять

виникнення травм

- 25 (двадцять

Інші відомості:

енергетик,

ОП - Тераз Б.М.; відповідальний

п'ять),

у тому

числі тих, на яких існує підвищений

ризик

п'ять).

відповідальний

за електргосподарство

за справний стан, безпечну експлуатацію

- Кузьмінський

В.О., інженер з

посудин, що працюють

під

тиском, механік - Коздровицький Я.В
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;
наявна відповідна документація
підприємства

та Положення

з питань

охорони праці (Положення

про систему

проведення навчання і,перевірки знань з питань
призначені відповідальні
працюють

під тиском,

виконавці робіт:

оператор

документація

преса електрик,

на устатковання

проведення технічних

встановленої

за результатами

актами

з питань

відповідна матеріально-технічна

експлуатації

наявні посадові інструкції
наявна

форми, настанови

технічного

заявленого

устаткування;
для призначених

експлуатаційна
з монтажу

діагностування

оглядів); персонал забезпечений наявними засобами

нормативно-правовими
створена

стропальник,

наказами

та безпечну дію посудин, що

технологічного

з охорони праці для робітників;

(паспорти

експлуатаці"!, висновок експертизи

за справний стан

стан та безпечну експлуатацію

відповідальних працівників, інструкції

праці

про порядок

охорони праці працівників підприємства);

особи: за електрогосподарство,
за технічний

про службу охорони

управління охороною праці. Положення

індивідуального

охорони праці, навчально-методичною
база для забезпечення безпечного

та

в/п крана,

акти
захисту,

документацією,

виконання робіт

та

устатковання

наявністю служби охорони праці, інструкції! про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони п п ^ і , експлуатаціііної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-і^раво}ЮЇ тдг матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
ґ

'

'

'

прізвище)
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ЗАРЕЄСТРОВАНО

