ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічноі бази роботодавця
вїіноран законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
відомості про роботодавця

ПАТ «Іскра»
Ілля юридичної особи: найменування

Вул.Вулецька,14, м. Львів, 79066
юридичної особи, місце її державної реєстрації,
ЄДРПОУ 00214244 27»40 Виробництво електричного освітлювального устаткування
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
Костів Мирон Андрійович — генеральний директор
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія 1 номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання.

номер облікової картки платника податків

(не зазначається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

(032) 245-43-05. 245-43-06 ; факс (032)21-91-66; о££ісе@І8кга•сот.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Вул.Вулецька, 14, м. Львів
(адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної

місце

небезпеки)

Інформація про наявність договору
страхування
цивільної
відповідальності
перед третіми
особами
стосовно
відшкодування
наслідків можливої шкоди ПрАТ Страхова компанія "ПЗУ Україна"
(найменування страхової компанії,
термін дії полісу Ірік, №788.994103243.20223,виданий 19 серпня 201броку
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Г О Л О В Н Е У П Р А В Л І Н Н Я і
(прізвище, ім'я та по батькові ке^зівника'^^§]^[^|^^І^Щ|'бо фіз.офоби-підприємця)

Я, Костів Ьйірон Андрійович

Вх. N8

декларацією підтверджую
відповідність
матеріально-технічної
)ази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під час виконання
таких робіт
підвищеної
небезпеки
та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
П . 7 Додатку 6 до Порядку
Ремонтні, монтажні. Будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,
метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та
дата виготовлення, країна походження, які виконуються
робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
підіймачів та будівельних підйомників
відповідного дозволу,
78 робочих місць(в тому числі електромонтерів
23 робочих місця, операторів
кількість робочих місць, в тому числі тих,
електроустановок -4роб.місця,термістів- 2 роб.місця.оператор газогенеруючих
установок- 4 роб.місця, оператор іонообмінних установок — 4 роб.місця)
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

_

адміністративний корпус — 1 будівля та Ііосновних виробничих будівель
споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
інші відомості_Керівник групи механіки та енергетики Ілечко Р.Г.- роботи на висоті,
прот.№07-180 від 11.07.16Р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

Інші відомості:директор технічний - Білинський в.Р.- відповід• за
охорони праці та промислової безпеки,
електробезпеку П Р О Т . №01-58/1від 19.03.2015Р.ДП "Західний ЕТ1І";
керівник групи механіки та енергетики Ілечко Р.Г.- роботи на висоті, прот.№07-180
від 11.07.16р., ДП"Західний ЕТЦ
інженер-електронік Березяк І.Р.- роботи на
висоті, прот.№07-180 від 11.07.16р., ДП"Західний ЕТІІ"; електромонтажник Домашівець
Я.М.-роботи на висоті, прот.№ 07-180 від 11.07.16р.ДП "Західний ЕТЦ.

заст.директора технічного з виробництва ВП "Ск з-д" Куликовець П.Л. - відлов., за
безпечну експлуатацію в/п кранів - прот. № 3/2від 11.03.2014р., інженер
відповідальний по нагляду за в/п механізмами Урсатій Г.В.- посв.№231 ,
Мінпромполітики України,ін-т підготовки кадрів,прот.№17/12 від 16.05.12р.; керівник
цеху ВП МБЗ Добрянський Б.А.-відповідальний за безпечне проведення робіт і утримання
в справному стані в/п кранів і машин прот.№ 3/2від 11.03.2014р.;
механік ВП ЗКВ
Мороз В.С.- відповідальний за безпечне проведення робіт і утримання в справному
стані в/п кранів і машин,прот.
№ 3/2 від 11.03.14р.;
керівник транспортного цеху
ВП"Скл.логістика" Мушмика Т.М.- відповідальний за безпечне проведення робіт
і
утримання в справному стані в/п кранів, прот.№ 7/2 від 04.11.16р.
директор технічний-ВП СкЗ Крижовський Я•С.- відповідальний за виконання вимог
"Правил безпеки систем газопостачання України" на об"ектах ПАТ "Іскра"- прот.№10-170
відОб.2016р•ДП "Західний ЕТЦ"; заст.директора технічного ВП СкЗ Репицький,В.В.відповідальний за технічний нагляді експлуатацію газового господарства- прот.№10-355
від 02.11.16р.ДП "Західний ЕТЦ";заст.директора з енергетики - керівник водневокисневої станції ВП ЗЛЗП Маніла О.Б.- ПРОТ.№10-170 від Об.Ібр.ДП "Західний
ЕТЦ";головний енергетик ВП ЗЛЗП Крап П.М.-відповідальний за газове господарство,
ПРОТ.№10-355 від 02.11.1бр.ДП "Західний ЕТЦ";механік ВП ЗЛФ Кузик В.В.відповідальний за безпечну експлуатацію газового господарства, прот•№10-355 від
02.11.16Р.ДП "Західний ЕТЦ";головний інженер ВП ЗКВ Мороз В.С.- відповідальний за
безпечну експлуатацію газового господарства, прот.№10-355 від 02.11.16р.ДП "Західний

нідповідяпьний за
Західний
ЕТЦ" .

.

Заст.директора технічного з експлуатації та опалення Несторак Р.С•-відповід. .за
технічний ртан та експлуатацію посудин , що працюють під тиском^_ посв.№02-01 від
24 . 01.15р., ДП"Західний ЕТЦ"; директор технічний ВП СкЗ Крижовський Я . С . - відповід. ^.
за ^к_сплуатацію посудин,що працюють,під тиском,- прот., М^12-1_57_ в.ід 23. 06. 2016р. ДП
"Західний ЕТЦ"; заст•директора з енергетики - керівник воднево-кисневої станції ВП
ЗЛЗП Маніла О.В.-відповід., за експлуатацію посудин,що працюють під т и с к о м , п р о т .
№12-157 від 23.06.2016р.ДП "Західний ЕТЦ";
Служба, охорони праці у складІ7 заст.директора технічного Огерчука В.Ф., —прот.№ 0 1 58/1 від 19.03.2015Р.ДП "Західний ЕТЦ";.
керівника Судиславич-Стрільців М.С.,прот.№ 01-58/1 від 19.03.2015р.ДП
ЕТЦ";

,

"Західний

^

наявність служби з охорони праці,

Інструкції з охорони праці в наявності

(№№1-861 згідно професій,та виконуваних

інструкцій, інформації про проведення

рО,бІт .,
,
Навчання та, перевірка внгшь з питань,охорони праці проводиться згідно
навчання та інструктажу з питань охорони праці,

«Положення про навчання, інструктаж та перевірку анань з питань охорони
експлуатаційної документації.
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Засобів індивідуального захисту.

«»К<>^пвчвння - от.-іп»п я и м о ^ хлт^мнпго
Н,ячапьно-метолт.чне ^^^'^^"^-'^^^^^^"„..„^..^д^.ного забезпе^ен^^

захисна,

законоцавства

М.АЛСостів
{ініціали та прізвище)

/У-

_^г^г5^^20_:^Р
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