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ДЕКЛАРАЦІЯ

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

Відомості про роботодавцяПуиватне атіонеуне товариство «Старосамбірський

кар'єр"

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

82080. с. Торчиновичі Старосамбріського району Львівської

області

місце її державної реєстрації, код платника

00292592. КВЕД: 08.12 Добування піску, гравію, глин І каоліну
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Француз Ярослав

Володимирович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

моб.: 067672281,

іапакаршШІ972(ф,^таіІ.сот

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

с. Торчиновичі Старосамбіуського

уайону Львівської

області

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Я, француз Яуослав Володимирович

,

(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:

ЦІЄЮ

ремонтні, монтажні, будівельні та інші уоботи, що виконуються на висоті понад
(найменування виду робіт

1,3 метуа, крім робіт верхолазних та скелелазних, то виконуються на висоті
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт,
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

ЩО виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних

підіймачів

дата виготовлення, країна походження, які виконуються -

та будівельних

підйомників

та/або експлуатуються (застосов^тоться) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - маш. конвеєра - 2. мат, грохота - 2. оператор пульта - 1
кількість робочих місць, в тому числі тих.

машиніст дробарки - І, електромонтер з обслуговування
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
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електрообладнання

та устаткування -4,

в тому числі тих, на які

ІСНУЄ

і споруд (приміщень), виробничих об'сктів

иіОвшиєиий ризик виникнення

травм - 9

(цехів, дільниць, структурних цідрозділів)

Інші відомості
Особи, відповідальні за дотри.иання вимог законодавства

з питань охорони праиі та

(прізвище, ім'я та по батькові осіб.

промислової: заст. директора Лопушанский Василь

Ярославович

головний механік: Лаврик Іван Андрійович
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

начальник дроб-сорт.

цеху: Ополінский Ігор Степанович

охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

Служба охорони праці виконує свої обов 'язки та функЩЇ відповідно до

«Положення

навчання та інструктажу з питань охорони праці.

про службу охорони праиі» ПРАТ «Старосамбірський

кар 'єр»,

затвердженого

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

наказом директора № 38 від 10.03.1983 р.
нормативно-правової та матеріа^•|ьно-теxнічиої бази, навча^^ьно-методинного забезпечення)

Розроблені та введені в дію відповідними наказами інструкції" з охорони праці по
професіях та видах робіт. Працівники проіішли навчання по професіях в начапьнокурсовому комбінаті, мають відповідні посвідчення, проходять інструктаж та перевірки
знань у відповідності до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці», затвердженого наказом директора №17 від 04.2016 року, про що
е записи у відповідних журналах.
Машини, механізми, устаткування, якими укомплектоване підприємство, мають
відповідні паспорти (сертифікати), посібники та інструкції з їх експлуатації.
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.
ПрАТ «Старосамбірський кар'єр» має у своєму складі ремонтно-механічну майстерню,
гірничотранспортний цех, допоміжний цех, електроцех.
Працівники регулярно проходять підвищення кваліфікації в навчально-курсовому
комбінаті та мають відповідні посвідчення.
У підприємства в наявності стенди, куточки, література, інструкції та галузеві
нормативно-і^Ьавові акти з питань охорони праці та промислової безпеки.
Я. В. Француз
(ініціали та прізвище)
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