
TOB «АТРІУМ IHBECT»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

89500, Закарпатська область, Ужгородський район 
м. Чоп, вул. Берег 18/86, телефон / факс: (050) 925-68-35 

Код ЄДРПОУ 39961643 р/р 26009003412827, МФО 336310 
ПАТ «Ідея Банк» м. Львів

Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Атріум Інвест»
Україна, 89500, Закарпатська область, м.Чоп, вул..Берег, буд.18, кв.(офіс) 86
Код ЄДРПОУ 39961643
Код за КВЕД 41.10; 41.20
Директор Фомін Вадим Вікторович
Телефон (моб.) +38050-925-68-35
Електронна пошта: tovatriuminvest@gmail.com

Виконання робіт підвищеної небезпеки виконуються на об’єктах 
замовників в межах України.

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди відсутня.

я, Фоміи Вадим ВіктбрбвНЧ, ЦІЄЇб ДеКЛарЦІеЮ ПІДТВбрДЖуЮ
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки, а саме : роботи в траншеях, котлованах, (п. 8 
додатку 6 до Порядку),зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 до Порядку) Інші 
відомості:

1. Наказом № 04-ОП/17 від 29 грудня 2017року, для організації 
виконання правових, організаційно-технічних, санітарно -  
гігієнічних, соціально-економічних І лікувально-профілактичних 
заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, 
професійним захворюванням і аварія у процесі праці створена 
служба охорони праці ТОВ «Атріум Інвест» І призначено 
спеціалістом служби охорони праці в ТОВ «Атріум Інвест» 
виконроба Камінського Миколу Миколайовича.

2. Наказом № ОЗ-ОП/17 від 29.12.2017р. затверджено Положення 
про службу охорони праці в ТОВ «Атріум Інвест».

3. Наказом № 02-ОП/17 від 29.12.2017р. затверджена Система 
управління охороною праці.( СУОП) в ТОВ «Атріум Інвест»
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4. Розроблено і затверджено наказом № 05-ОП/17 від 29.12.2017р. 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знаньз 
питань охорони праці.

5. Наказом № 08-ОП/17 від 29.12.2017р. затверджена створена
постійно діюча комісія по перевірці знань з питань охорони праці
працівників ТОВ «Атріум Інвест». Члени ПДК пройшли 
відповідне навчання в ТОВ «ЗНЦ» і мають посвідчення.

6. Наказом № 12-ОП/17 від 29.12.2017р. затверджено порядок
проведення медичних оглядів працівників.

7. Наказом № 14-ОП/17 від 29.12.2017р. затверджено порядок
забезпечення працівників ТОВ «Атріум Інвест» спецодягом, 
спецвзуттям та іншими 313.

8. Наказом № 23-ОП/17 від 29.12.2017р. затверджені та введені в 
дію інструкції з охорони праці при виконанні певних видів робіт 
(всього 14 інструкцій)

9. Наказом № 32-00/17 від 29.12.2017р. призначено особу
відповідальну за виконання робіт на висоті.

10.Заведені і ведуться:
10.1. Журнал реєстрації проведення вступного інструктажу з 

питань охорони праці.
10.2. Журнал реєстрації проведення первинного, повторного і 

цільового інструктажів на робочому місці.
10.3. Журнал реєстрації і проведення вступного інструктажу з 

питань пожежної безпеки.
Всі журнали пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

11.3 працівниками ТОВ «Атріум Інвест» проводяться теоретичні 
навчання з питань охорони праці

Директор ТОВ «Атріум Інве

« fZ » 2018 року

Фомін В.В.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці « » 'Ч.<:Д(9кл  2018 року №
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