ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ..ЕНКО”

вул. Електроапаратна, 3, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43020
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
Виконавчим комітетом Луцької міської Ради Волинської обл.

зареєстроване

1994-02-10

Ідентифікаційний код юридичної особи 13367676
Індивідуальний податковий номер 133676703180
Види діяльності згідно з КВЕД:
31.20.1
45.21.1

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
Будівництво будівель

Уповноважена особа: голова правління ПАТ „ЕНКО”
Феодосіївна.
Тел./факс (0332) 78-55-01, E-mail: leaz2006(mamail.com
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки:
апаратна. З, м. Луцьк, Волинська область. Україна. 43020

Домбровська

Валентина

ПАТ „ЕНКО”. вул. Електро

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Фонд соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Відділення виконавчої
дирекції Фонду в м. Л уцьку Волинської області, дата взяття на облік - 01.04,2001, страхове
свідоцтво № 0310001199 видане 30.09.2010.
Я, голова правління ПАТ „ЕНКО” Домбровська В. Ф. цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань
охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки (технологічні транспортні за со б и ),
які виконуються без відповідного дозволу:
1 Транспортна дільниця: автонавантажувач М 4014, кузов №9464, двигун Д2511836,
1986 року випуску, виробник Україна.

Інші відомості:
а) Особи відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці;
- заступник голови правління з охорони праці Нагаєв В. А.
- заступник голови правління по виробництву, транспорту та техничному контролю
Кайдик І.О.
- головний енергетик Крамар В.М.
б) Підприємство
забезпечене
нормативно-технічною
документацією, інструкціями з охорони праці;

та

експлуатаційною

в) В ПАТ „ЕНКО” функціонує служба охорони праці. З працівниками систематично
проводяться навчання та перевірка знань з питань охорони праці, інструктажі;

г) П [щ \)вники підприємства забезпечені за со б а м і/ індивідуального захисту.
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В.Ф.Домбровська

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Управлінні
Держпраці у Волинській області.
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