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відповідності матеріально-технічної бязи вимогам іакоиодавсі ва } питань охорони прані
Відомості про роботодавця

ТзОВ ТПК «Ь> К Холдінг»
д,'ія юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Львів вул.Копернік'п 203 код ЄДРПОУ 30538776, фактична адреса м. Львів в\л. Ген. І\ур.м:імовича2-а
директор Кузимків Чіновій Володимирович
місиезиа.ходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника
(032)2976175 ЬикіркГ£:аіпаіІ.соіп
телефону,

номер

телефаксу,

^4 й Ь • Об 4

адреса

^'-^•^^1

електронної

пошти:

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер [іаспоріа, ким і коли
виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
місце

виконання

робіт

підвищеної

небезпеки

та/або

експлуатації

(застосування)

.чіаніиіі. механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
!іі(|іормація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами сіосовно
можливої

наслідків

відшкодування
(наіімену вання

ком пани.

страхової

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)-відсутпій;
інформація

про

проведення

добровільного

аудиту

охорони

праці

(дата проведення аудтгту)-не проводився:
Я, Кузи.мь'ііі Міновій Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові керівттка юридичної особи 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
(іастосування) таких матнип. механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Робогн, иіо виконуються на висоті понад 1,3 метра. ( згідію Додатку 6
•(О Гіорядку(к редакції постанови Кабінету Міністрів Україтпі від 7 лютого 2018 р. N 48)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або маиппі, механізмів,
устаткуваїпія підвищеної небезпеки, тин або марка (за наявності),
номер партії, дата вптоіовлешія, країна ноходжеінія, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання вдіїовідного дозволу,
ічількісгь робочих .місць,
і о робочих місць утому числі тих, з них- і , на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
оу.дівсль і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) лісопильніїй склад
(нежитлова будівля під літерою К1), виробнича база(нежптлова будівля під літерою К2.В і)
Інші відомості
іпрізвиу.іе. ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог закоіП)давства ? питань охорони іі!)!».!и

та промислової безпеки:
і Іа ТзОВ 1і Ііх «Бу'К Холдінг.'') наказами по підпрлємству призначені:
і^ідповідатьннй за охорону праці, техніку безпеки, виробничу санітарію, пожежну безпеку та електричне господарство
і ГОЛОВНЕ
^,
УПРАВЛІННЯ ,
на виробництві :}аступник директора по виробництву
ДЕРЖПРАЦІ

\.(нака:і№37 від 01.11.2018р.)^
ілгіовідшіьнм.м за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства Рудий О.Р.(наказ№44 відОІ.1 1.2018р.)
Відповідальним за ге.чнічнпй стан та безпеку деревообробного обладнання Кінаш Б.А.(наказЯї'.^) відО 1.11.20 18р.);
ііпімлиісті. служби охорони праці:
11а підприємстві наказом N"44 від 01.1 1.2018р.створена служба з о.хорони праці, наказом ХЇ! б'1 віді .^.01.201 8р.
затверджено положення та інструкції з о.хорони праці, наказом Яе»40 від 01.1 1.20і 8р. затверджено нормаї нвні акги з
о.хорони праці:
інформація п|)о проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці
1-іа підприємстві наказом ХеЗб відОІ.І 1.2018р. створена постійно діюча атестанійна комісія з перевірки знань . з пигань
охорони праці.
Члени комісії (директор Кузимків З.В. посвідчення Хп.Ч 90 від 14.12.18р.; заст. директора по виробництву Кіиат БА.
посвідчення №5 1 89 від 14.12.18р.; комерційний директор Мацех А.Я. посвідчення Л'Ь.5 1 88 від 14.12.20 18р. ігіройїііли
навчання та перевірку знань з загшп>них питань охорони праці, правил охорони праці праці під час експлуатації
обла,анатпія , правил охорони праці ию працює під тиском, правила охоротні праці та безпечтюї експлуатації
ватажопі,аій.мшіьнпх кранів,. правила охорони праці та безпечної експлуатації парових і водогрійних кот.іів. . правила
охорони праці з безпечної експлуатації навантажувачів,, правила охорони праці в деревообробній промисловості..
правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроя.ми. Згідно наказу №36 відО 1.11.20 І 8р. працівники
проходять навчагпія і комісія проводить своєчасну перевірку знань робітників у відповідності ,:ю ви.мог нормативної
документації з питань охорони праці. З працівнпкамп проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог
чинного законодавства.
інформація про інструкції з питань охорони праці:
І іа підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам робії :
ексії.іуатаційиа документація:
На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, машини, механізми,
відповідні схеми їх розміщення у виробничих дільницях

;

іабсзпечення засобами індивідуального захисту: працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзутгям.
распіраторами, навушнпка.мп і засобами індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів:
нормаз нвио-правовоїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення на підприємстві існує
необхідна нормативно- правова, матеріапьно-технічна база .

Кузимків З.В.
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(ініціали та прізвище)!
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм піді

|^^лм№Ш,^^>.і^а чіі Держпраиі
у Львівській області
них даних з метою

:?абезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машш,,
мехапіз.мів, устатковання підвищеної небезпеки.

