
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Первинна 

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер 77.21.107 

+ 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИВІУМ ПЕКЕЛЖИНГ УКРАЇНА». 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

01133. м. Київ, бульвар Лесі Українки. 34. код СДРПОУ 34616103. 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

Директор ЛУК'ЯНЧУК Сергій Васильович, тел. 050 337 71 77, 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

8егееу.ЬикіапсЬик@1гіУІитраскаеіпе.сот 
адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, адреса електронної пощти) 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

за місцезнаходженням роботодавця 
(адреса) 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта 60000. Чернівецька область, 
м. Хотин, вул. Незалежності. 49-49а 

(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється , 
(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця). 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у 
разі добровільного страхування) відповідно до Закону України "Про страхування" 

АТ «СК «АРКС» ^ 
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу. 

Договір 2021295\РК від 11.02.2022 
номер і дата видачі або "договір не вимагається") 

Я. Адамчук Роман Ігорович, заступник директора Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Тривіум Пекеджинг Україна» 

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця) 
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 в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В 
(п. 9 група А до «Порядку...»): 
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_ Монтаж. демонтаж. налагодження. ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкпія машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (п.11 група А до 
«Порядку. •.»). а саме: — 
- технологічне устатковання поліграфічної ПРОМИСЛОВОСТІ (П. 1 підпункту 1 група Б до 
«Порядку. •.»); 
- ковальсько-пресове устатковання (п. 2 група Б до «ПОРЯДКУ. . . » ) ; ^ 

Технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 
(п.11 група А ДО «Порядку...»). а саме: 
- системи газопостачання природним газом суб'єктів господарювання, а також 
гозовикористовуюче обладнання потужністю понад 0.1 МВт (п. 4 група Б до 
«Порядку...»): 
- обладнання, що працює під тиском (п. 5 ПІДПУНКТ 1 група А до «Порядку...»); 
- вантажопідіймальні крани і машини, підйомники (п. 7 група А до «Порядку...»); 
- технологічні транспортні засоби (п. 6 група Б до «Порядку...»); 
- устатковання напругою понад 1000 В (п. 8 група А до «ПОРЯДКУ. . .» ) : 

Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів (п. 20 група 
А ДО «ПОРЯДКУ. . . » ) : ^ 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Устатковання напругою понад 1000 В (п. 8 група А до «ПОРЯДКУ. ..»). а саме: 

- комплектна трансформаторна підстанція 2КТП-1000-10/0.4 УЗ. 2019 р.в., з.н. 419-03, 
Україна - 2 одиниці; ; ; 

Вантажопідіймальні машини, підйомники для підіймання працівників (п. 7 група А 
до «ПОРЯДКУ. ..»). а саме: 
- таль ручний черв'ячний пересувний ТРЧП-1. 2003 р.в.. з.н. 2252. Російська 
Федерація: 
- підйомник ПРИЧІПНИЙ Нійу 120 Т. 2018 р.в.. з.н. 04 37594 Великобританія; ^ 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
які, виконуються таУабо експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я 
виробничих факторів 
На ТОВ «ТРИВІУМ ПЕКЕДЖИНГ УКРАЇНА» проведений незшіежною організацією 
ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА» аудит системи управління на 
відповідність вимогам стандарту 180 45001:2018 за місцезнаходженням об'єкта 60000, 
Чернівецька область, м. Хотин, вул. Незалежності. 49-49а. за результатами якого 
отриманий Сертифікат №ЦА230662 від 06.06.2022 р. 
(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про 
дотримання вимог законодавства про охоро ї^ праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації 
заявлених машин, механізмів, устаткованн^іДвищеної небезпеки) 

гг 2022 р. І Р. І. Адамчук ^ 
' '—' ^̂  (ініціали та прізвище керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця) 

Декларація зареєстрована у ^ т а р щ о р і а л ь н о м у органі Держпраці 

УО 2 0 ^ р. № 

/ ч ь '. 


