ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
в и м о г а м законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю
"ГульдманнУкраїна"
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 80362, Львівська область, Жовківськийрайон,
Куликів, вул. Шевченка, 73
Місце її державної реєстрації: Виконавчий Комітет Жовківської Районної Ради Львівської
області
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ; 33250104
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Юринц Тарас

смт.

Степанович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.: (032) 247-33-44,
факс (032) 247-44-45;
ті'Ц'.§иіктапп.сот
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Україна, 80362, Львівська
Жовківський район, смт. Куликів, вул. Шевченка, 73

область,

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
перед
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів М 1788 від 16.08.2002року на ТОВ
"Гульдманн-Україна"
страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної
небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Юринц Тарас Степанович - директор ТОВ "Гульдманн-Україна"
цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної
бази та умов праці вимогам законодавства з
питань охорони праці під час експлуатації таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної
небезпеки:
Найменування обладнання підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
- технологічні транспортні засоби (п. 5 додатку 7 до Порядку... в редакції постанови КМУ від
07.02.2018р. № 48):
1. Електроштабелеукладач Неіі СООІО-060, ідент. № 080107В7828, 2017р.в., країна
походження Китай;
2. Автонавантажувач Р025Т-11, ідент. № 251890, 1990р.в., країна походження Японія;
3. Електронавантажувач М8¥-1 бК, ідент. № 070010202, 2001 р.в., країна походження СІЛА;
4. Електроштабелер Сгом'п ЕТ 4000 1.2 ТЕ, ідент. № 5А159976, 2017р.в., країна походження
Німеччина.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 98 працівників з них 31 особа виконує роботи підвищеної небезпеки та
експлуатує обладнання підвищеної небезпеки, яке перебуває на балансі ^іді^^}і(і(р^^
УПРАВЛІННЯ
Кількість будівель і споруд (приміщень"):
Два (орендованіу ДП "ЕнДжі Метал Україна).
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ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки:
на ТОВ "Гульдманн-Україна"
наказом М 01-ОПвід 09.01.2018р. по підприємству
призначені:
директор Юринц Тарас Степанович; головний бухгалтер Вівчар Мирослава
Володимирівна;
менеджер з постачання Стефанчук Ірина Льонгінівна; завідувач складу Карчак Тарас
Миколайович; начальник швейного виробництва РупаЛеся Володимирівна;
начальник
металообробного виробництва Кузьмич Дмитро Віталійович; начальник відділу КТВ Рабий
Олексій Миколайович; головний механік Чепіль Роман Федорович.
Наявність служби охорони праці:
на ТОВ "Гульдманн-Україна"
наказом № 8/2 від 01.03.2005р. створена Служба охорони праці та
наказом № 20-ОПвід 10.01.2018р. переглянуто та затверджено "Положення про службу
охорони праці
підприємства".
Інформація про інструкції:
на ТОВ "Гульдманн-Україна"розроблені
та затверджені наказами по підприємству
охорони праці за професіями та видами робіт згідно
Положення.

інструкції

з

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
наказом № 23-ОП від 10.01.2018р. затверджено "Положення про порядок
забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального
захисту".
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:
на ТОВ "Гульдманн-Україна"
наказом № 15-ОПвід 20.01.2015року затверджено та введено у дію
"Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питання охорони пращ",
підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці з плакатами та
наглядними посібниками, також є нормативно правові акти з охорони праци

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.

Юринц ТС.
(ініціали та прізвище)

2018 р.

Деклараїдія зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці
Головне управління Держпраці
іР^ ЛсО$ММ^
2 0 1 ^ р. №
ШМ<Р
у Львівській області
п
^
.
І З А Р 1 § 5 Т Р О В А Н О
Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в разі її няявнпгті,

