
ДЕКЛАРАЦІЯ 
і Р ? ^ ! ? Р - ^ відповідності матеріачьно-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця: 

ТзОВ «І.іВ..ЛТД»,місце знаходж'^ння: 80400 Львівська обл .м Кам'янка-Бузька 
вул.Шевченка будинок З ЄДРПОУ 2765874 КВЕД 30.01 ІПН 20765874 

Керівник: Скіпчак Володимир Іванович тел:0675874817 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
-договір відсутній 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
- не проводився 
я , Скіпчак Володимир Іванович, директор ТзОВ «І.і В.ЛТД» 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: 
-виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3м. 
-І(одне) робоче місце 
-в тому числі: 
- 1 (одне) робоче місце на якому існує підвищений ризик виникнення травм 
-одна будівля виробничого об'єкту 

-один структурний підрозділ 
Інші відомості: 
відповідальний за дотримання вимог законодавства з ОП : 
-Гудзь Віктор Ярославович -дизайнер меблів 
На ТзОВ «І.і В.ЛТД» за сумісництвом працює інженер з ОП 
Згідно закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені та затверджені 
керівником підприємства: 
Положення про службу охорони праці; 
Інструкції з охорони праці за професіями та видами виконуваних робіт 
Для посадових осіб які забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці, 

розроблені та видані посадові інструкції згідно Єдиного кваліфікаційного довідника. 
Згідно з вимогами «Порядку проведення медичних оглядів робітників певних категорій» на 

підприємстві організовано проходження періодичних медичних оглядів. 
Проводиться навчання та перевірка знань персоналу, які відповідає вимогам: 

- Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
Н П А О П 000-4.12-05. 

-Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті Н П А О П 000-1.15-07 
Працівники ТзОВ «І.і В.ЛТД» в повному об 'ємі забезпечені засобами індивідуального 
захисту, нормативно-правовою та матеріально-технічною базою. 

Скіпчак В.І. 02 жовтня 2018р. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб 'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 43 оСесР^^\Я^'' 20 • / / р. 'оріальном' 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 


