ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС»
Місце знаходження:

01004, м. Київ, вул. Рогнідинська, буд 4а.

Місце державної реєстрації:

Виконавчий комітет Київської міської ради

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 40282391
ПІП керівника:

Товарницький Василь Мирославович

Телефон/факс

0973403363

Адреса електронної пошти :
Місце виконання робіт:

кіа11іапсе.оШсе@§шаі1.сот
На підприємствах замовників згідно укладених
договорів на території Волинської області.

Інформація про наявність договору цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПрАТ «СК» «УНІКА» № АМ/1414606від 26.10. 2017р. термін дії 12 місяців
Добровільний аудит з охорони праці на підприємстві не проводився.
Я, Товарницький Василь Мирославович - директор ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС», цією
Декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та промислової безпеки
під час виконання таких робіт
Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів
господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної
небезпеки.
Інші відомості:
Особа відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки на підприємстві - директор Товарницький В.М. (ст. 13 Закон України «Про охорону
праці»).
На підприємстві створена служба з охорони праці (наказ від 22.12.2017р. №16) інженером з
охорони праці призначений начальник навчального центру Туркевич О.П.
Відповідальні за виконання робіт, що декларуються та працівники, що виконують заявлені
роботи пройшли навчання у відповідних учбових центрах з питань охорони праці згідно з
відповідними нормативними документами.
Розроблено та затверджено інструкції з охорони праці для працівників підприємства, що
містять вимоги щодо безпечного виконання заявлених робіт.
Усі працівники підприємства проходять відповідні інструктажі.

Працівники підприємства забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту для
безпечного виконання робіт, згідно з нормами.
Підприємство забезпечене необхідною експлуатаційною документацією, нормативно-правовою,
технічною та організаційною документацією з питань охорони праці та промислової безпеки в
повному обсязі.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства та нормативно-правовим актам у
галузях.
Експерти (спеціалісти) підприємства мають відповідну освіту, пройшли необхідну підготовку
та підвищення кваліфікації для експертів технічних з промислової безпеки в Головному
навчально-методичному центрі Держпраці.

В. М. Товарницький
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці.
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