в
ДЕКЛЛРЛЦІ51
відповідності матеріально-технічної бази в и м о г а м законодавства з п и т а н ь
охорони

праці

Відомості про роботодавця Товариство з о б м е ж е н о ю відповідальністю «Рундіст»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
м. Мостиська вул. Полуботка. 5 К о д ЄДРГЮУ 20838604 Чесіюкова Валентина Михаі^лівна
місцезнаходження, код згідію з ЄДРПОУ. прізцииле, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
тел. (032) 263-10-42 гипс1І8І:@лоуа8.ІУІу.иа
телефаксу, адреса електронної пошти;
дл я 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;
ТзОВ «Рундіст» м. Львів вул. Стриііська. 202. 2 поверх
місце виконання рооїт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковапня підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхуваїщя цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)
Я, Чеснокова Валентина Михаі"їлівна
(прізвище, їм я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матерісільно-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 м а ш и н , механізмів, устатковапня
підвищеної небезпеки:
п. 6 Роботи що виконуються на висоті понад 1.3 м. та п.18 Зберігання балонів з інертним газом (4шт.)
(найменування виду робіт

Ливарна установка_

підвищеної пеоезпеки та/або машин, механізмів.
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),'
номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

робочих місця_

виконуються га/або експл\'атуютьея (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, іб-удіаель.

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІСНТР НАЛАННЯ АПМІНіаРАТИбНИХ_^/Г
ПОСЛмі
УГ мЛ
. ЬВОВА
РО ЄКТ1В №
ВІД "^г2о_^.
Адмініаратор /У^^і^г^^
у^-^

Ливарна дільниця_
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Чеснокова Валентина Михайлівна
(прізвище, ім'я іа по батькові осіб, які відповідають
Марчук Олександер М и х а й л о в и ч
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та про^н^слово|' безпеки;
наявна служба_з охорони праці, розроблені інструкції з ОП
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
_црацівники пройшли навчання з охорони праці, з працівішками проводяться інструктажі з охорони
праці. Працівники забезпечені засобами індивідуальними захисту.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
наявна нормативно-правова тамате п іап ь н о -те х н і ч н а база навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів грспогтрговяння у територіальному
органі Держпраці ^0
^1
20У/р.№
Головне управління Держпраці
у Львівській області

Примітки:

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О
І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. і^еєсіраційний номер облікової картки платніиса податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його пріп"ніягтя та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті,".

