ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
ПП ЛВТМФ «КАРПАТИ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Львів, вул. Городоцька, 172.
місце її державної реєстрації,

ЄДРПОУ 00274832
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Сало Василь Максимович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
серія 1 номер паспорта, ким і коли виданий.
місце проживання.
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел. (032) 262-42-21 Е-таіІ:

каграіу-теЬІЩикг.пеІ

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_м. Львів, вул. Городоцька, 172.
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
немає
(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)!

Інформація щодо проведення добровільного аудиту:
немає

ГОЛОВНЕ У П Р А В Л І Н Н Я
ДЕРЖПРАЦІ

Я , Сало Василь Максимович,
(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 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. б Додатку б Порядку)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або мащин. механізмів, устаткування

Кількість робочих місиь, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
15 робочих місць, з них на З існує підвищений ризик виникнення травм
Кількість будівель і споруд:
З будівлі

травм:

підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість
робочих місць, в тому числі тих, на яких ІСНУЄ шдвищений ризик виникнення тг:^."ШШель^^-,Тмїї1^^^
споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних піА;^^^Л|ів,)д^-.і.|Сі ддм'|.ііст;г,у|не2іі^у^ірф;|^м.Л?Є0Дг

і Адміністратор Кирилюк Ірина

Інші

відомості:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праиі та промислової безпеки:
На ПП ЛВТМФ «КАРПАТИ» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, виконавчий директор
підприємства Коваль Віталій Володимирович
за безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
- Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті головний енергетик Борух Ярослав
Андрійович, наказ №7 від 30.06.2017р;
Наявність служби охорони праиі:
На підприємстві наказом № 4-К від 12.01.2011 року
створена служба з охорони праці, наказом № 40 від 16.08.2018 року затверджено положення про
службу охорони праці.
Інформація про інструкиіїз ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з
охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення:
Наказ № 7 від 25 травня 2018 року;
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праиі:
На підприємстві № 42 від 16.08.2018 року 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.
№
п\п

Прізвище та імя
по батькові

Посада

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці

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

Місце проведення
навчання

1

Коваль Віталій
Володимирович

Виконавчий
директор

№6 протокол 01427
Від 22,02.18р.

№2-048
Від 13.02.2018

ДІЇ «Західний
ЕТЦ»

2

Борух Ярослав Головний енергетик №604 протокол №01-378 №108 протокол №02-48 ДП «Західний
Від 22.01.2016
Від 13.02.2018
ЕТЦ»
Андрійович

3

Гундяк Роман
Дмитрович

Інженер 3 охорони
праці

№23 протокол №01-427

ДП «Західний
ЕТЦ»

На підприємстві наказом № 41 від 16.07.2018 року 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, розроблені тестові
білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом №43 від 16.07.2018року,
затверджено план - графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань
охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог
чинного законодавства
Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація
на устатковання, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім
дільницям;
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 та навчальнометодичне забезпечення.
(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
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Сало Василь Максимович
(ініціали та прізвище)

«18» вересня

2018р.
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