ДЕКЛАРАЦІЯ
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ВІДПОВІДНОСТІ

матеріально-технічної бази роботЬД;

П х . ЇЧ'

вимогам законодавства з питань охороіїЮфШїі
та промислової безпеки
(ідомості про роботодавця ТзОВ " Факро Орбіта"
(для юридичної особи: найменування

вул. Сагайдачного. 48хмт.Шкло. Яворівський р-н. Львівська обл.. інд.81050
юридичної особи, місце ії державної реєстрації, код платника

ЄДРПОУ 31754918. КВЕД 25.72 - виробництво замків і дверних петель
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Верхола Юрій Андрійович - генеральний директор
прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвише, 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);

Ї Є " ^Факс Г03259')-71-220
^ ^ і е р телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

ВУЛ. Сагайдачного, 48. смт.Шкло. Яворівський р-н. Львівська обл.. інд.81050
місце (адреса) вишнання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки

Інформація Про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не вимагається згідно чинного законодавства
України
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата Його видачі)

Я. Генеральний директор Верхола Юрій Андрійович
(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, устатковання підвищеної небезпеки: Ремонтні,
монтажні, будівельні та інші роботи, шо ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1.3 метра, крім робіт верхолазних
та скалелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або
г "очого настилу та робіт, шо виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок.
&^»<'анічних підіймачів та будівельних підйомників п.7 Додаток 6 до Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки ) . з робочих місця ( в тому числі електрик з ремонту електроустаткування - 1 робоче місце,
слюсар - ремонтник - 1 робоче місце, фарбувальник приладів та деталей - 1 робоче місце У механічний
цех - 1 будівля.
ЦІЄЮ

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,
дата виготовлення, країна походження, які викоиуютЕЛЯ 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
1. Енергетик Ушарук Микола Мойсейович - відповідальний за електробезпеку, який пройшов навчання та
отримав
посвідчення
02-64
від 22ЛІ.2016 року . відповідальний за безпечну експлуатацію
вантажопідіймальних кранів - заступник директора по виробництву Лобос Владислав Франкович. який
пройшов навчання та отримав посвідчення №13-118/3 від 28.07.2014 року, відповідальний за відомчий
нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів І машин - енергетик
Ушарук Микола Мойсейович, який пройшов навчання та
отримав посвідчення № 13-80/1 від 28.07.2014 РОКУ, відповідальний по нагляду за технічним станом і
експлуатацією посудин, шо працюють під тиском - енергетик Ушарук Микола Мойсейович. який пройшов
навчання та отримав посвідчення №12-87/23 від 25.07.2014 року, відповідальний за справний стан і

езпечну експлуатацію парових і водогрійних котлів - енергетик Ушарук Микола Мойсейович. який
лройшов навчання та отримав посвідчення №12-129/14 від 25.07.2014 року, відповідальни за технічний
у стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання, установок зрідженого газу - енергетик Ушарук
Микола Мойсейович. який пройшов навчання та отримав посвідчення №10-247/27 від 18.07.2014 року,
відповідальний за технічний стан та безпечне проведення робіт навантажувачами - енергетик Ушарук
Микола Мойсейович. який пройшов навчання та отримав посвідчення №27-45/10 від 22.05.2014 року,
відповідальний за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами - начальник механічного
цеху Михальо Петро Миколайович, який пройшов навчання та отримав посвідчення №13-132/19 від
28.07.2014 року. Служба охорони прані у складі - інженера з охорони праці Рафаловича Вячеслава
Миколайовича - протокол № 01-28/14 від 06.11.2014 р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,відповідальних за дотримання охорони праці та промислової безпеки,вимог законодавства з питань охорони праці)

2. Інструкції З ОХОРОНИ прані в наявності №1-96 згідно до професій та виконуваних робіт. На підприємстві
створена комісія перевірки знань з питань охорони праці . члени комісії пройшли відповідну підготовку.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводиться згідно "Положення про порядок
проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці".
Забезпечення 313 - згідно Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуальних захисту працівників загальних професій різних галузей промисловості
(напівкомбінезон з курткою х/б. футболка, куртка утеплена, напівчеревики шкіряні, респіратор, маска
захисна, рукавиці, рукавиці діелектричні.
^ІтОрмативно-правова та матеріально-технічна база укомплектована. Навчально-методичне забезпечення
згідно вимог чинного законодавства.

Ю. А. Верхола
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі
Держпраці
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