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

Відомості ПРО роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробннче підприємство
"Техноваги", 79066, м. Львів, вул. Надійна, З, код ЄДРПОУ 32126739, КВЕД 28.29,
Клос ІГОР Миколайович. Тел/факс: (032) 245-19-19, оШсе@\уаеа.сот.иа
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків
згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної
особи—підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і 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);
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;)

79066, м. Львів, вул. Надійна, З
(місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата Його видачі)

Я, Клос

ІГОР

Миколайович.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування
підвищеної небезпеки - Ковальсько-пресове устаткування (пункт З додаток 7 до
Порядку), а саме:
ЦІЄЮ

1. Прес гідравлічний-одностійковий П 6320 Б, зав, № 2193, інв. № 124, 1989 року
виготовлення, Росія;
2. Прес гідравлічний-одностійковий П 6320 Б, зав. № 1589, інв. № 123, 1985 року
виготовлення, Росія;
3. Прес гідравлічний одностійковий П 6316 А без зав, №, інв. № 351, 1983 року
виготовлення, Росія;
Три робочих місця, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
знаходяться в приміщенні механічного цеху на зварювально-заготівельній та
слюсарно-заготівельній дільницях
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих
місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель І споруд (приміщень),
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Начальники дільниць Плечунь Павло Володимирович, Дацків Зіновій Володимирович;
створена служба охорони праці, розроблені та затверджені в установленому порядку
інструкції з охорони праці, проведені навчання та перевірка знань посадових осіб,
проводяться інструктажі з охорони праці з працівниками дільниць, робітники забезпечені
засобами індивідуального захисту, здійснюється своєчасне обслуговування обладнання,
згідно з регламенту, в наявності нормативно-правова та матеріально-технічна база,
організовано навчально-методичне забезпечення.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

І.М. Клос
(ініціали та прізвище)
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