ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Дія юридичної особи:
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Грандпостач»
Місцезнаходження юридичної особи:
45602, Волинська обл., Луцький р-н., с. Підгайці, вул. Довженка, буд 12
Місце її державної реєстрації: Луцька районна державна адміністрація Волинської області
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 37887249
Код виду діяльності згідно з КВЕЛ: 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й
устаткованням
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Бугайчук Оксана Володимирівна
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:тел.:
£0332) 78-01-66; факс: (0332) 78-01-66; теґаОІ 1@гаЬі(1а§го.сот.иа
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
45602, Волинська обл., Луцький р-н., с. Підгайці, вул. Довженка, буд 12
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 № 1788 від 16.08.2002 року на ТзОВ «Грандпостач»
страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки.
Я, Бугайчук Оксана Володимирівна - директор цією декларацією підтверджую відповідність матеріальнотехнічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки:
найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
- ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт
верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття
або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних
підіймачів та будівельних підйомників.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 36 працівників, з них 7 працівників виконує роботи підвищеної небезпеки та
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на балансі підприємства, а саме:
1) роботи на висоті (п.94);
2) вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів (п. 101);
3) роботи на копіювальних та розмножувальних машинах (п.114).
Кількість будівель і споруд (приміщень):
Адміністративний корпус, складські приміщення, котельня.
Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
ТзОВ «Грандпостач» складається з наступних структурних підрозділів:
- адміністрація;
- фінансовий відділ
- відділ постачання;
- відділ збуту;
- господарський відділ.

