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Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю Спільне підприємство "РТВ — 
Імекс", м. Львів, вул.Варшавська,89/4 (юридична адреса), 79020, код ЄДРПОУ 35185797, директор 
Коваленко Григорій Трофимович, 067 67 355 96, г1:лултех@§^таі1.сот, м. Львів, вул.Городоцька, 174 (місце 
виконання робіт підвищеної небезпеки) 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер 

• телефону 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди 
Приватне Акціонерне Товариство "Страхова компанія Універсальний поліс", один рік, №51/1963/316 від 26.08.2018 року (найменування страхової 
компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
комплексна планова перевірка Головним управлінням Держпраці у Львівській області (голова комісії Михайлів Г.В.): 20-26 березня 2019 року 
Я, Коваленко Григорій Трофимович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

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 (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра: 
(пункт 6 Додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого посганоюю Кабінету Мінісфів України від 07.02.2018 
рою/№48). 

Всього робочих місць - 5; у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-5. 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер 
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих містц у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості 
Коваленко Григорій Трофимович, директор (відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці, за безпечне виконання робіт на висоті, вантажопідіймальні пристрої та експлуатацію 
обладнання, що працює під тиском, наказ №02 від 02.01.2019 року); комісія з питань охорони праці 
підприємства, затверджена загальними зборами трудового колективу (голова комісії Стасів Богдана 
Тадеївна), робітники та службовці згідно з положенням та чинного законодавства проходять відповідні 
навчання з охорони праці та видам виконуваних робіт в ДП "Західний експертно-технічний центр", 
розроблені та затверджені 14 інструкцій з охорони праці, в тому числі №13/0П - при роботі на висоті.На 
підприємстві проводяться інструктажі з охорони праці із записом в Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці. Розроблено положення та затверджено перелік засобів індивідуального захисту, усі 
працівники забезпечені ними, в тому числі спецодягом, в повному обсязі. Створена необхідна нормативно-
правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення, стенди з охорони праці, наочні 
посібники, плакати. Для виконання робіт на висоті закуплено сертифіковану драбину фірми ТМ "ЕЬКОР" 
(сертифікат відповідності зареєстровано за №1]А. 194.107-19 Робітники також забезпечені запобіжними 
поясами-2шт, захисними касками, канатом довжиною 12 м, шланговим протиг^з^шзюшйрром масок і 
шлангом. 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань о>̂  
служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичнг 
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у тери 
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підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог 
ня ркг,пг|уатацію (застосування) машин, механізмів. [)нання робіт підвищеної небезпеки т 
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