ЯЕКЛАРАШЯ
ідповщності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань
охорони праці та нромислової безпеки
Відомості про роботодавця;
ФОП Чорнейко Ігор Михайлович
паспорт КА 536624, виданий Жидачівським РВ УМВСУ у Львівській обіи, 10.07,19970,
серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
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місце проживання,
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Львівська область, ли Жидачів. вул.. Промислова,9
місце (ащ>еса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
колгаиі-тліо
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Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -

перед

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
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Чорнейко Ігор Михайлович
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цією декларацією підтвердзісую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
неоезпекишоповшно оо пункту ь. додатку б до Порядку видачі дозволів на виконання рооїт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки затвердженого постановою КМУМ1107
від 26.10.2011р.
експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устатковання
переробної
промисловості
Гняйменуняння пигту ппбіт пі г т в и т е н п У небезпеки

та пункту 2. додатку 7 до Порядку - машини, механізми, устатковання для переробної,
промисловості
Станок каменевідвЬний, модель «ФМД-3,0», зав. МИ, 1999р.в„ Україна
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна

Однотросоеий верстат для формування блоків (слабування Шипу «КХІ-1500». обліковий номер по
підприємству М2,2015р.в., Китай
Каменекольна машина300/50т, обліковий номер по підприємству №5,1987р,в., СРСР
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

Автоматичний однодисковий відриний верстат типу «2О^-160/180», зав. №6/н, обліковий номер по
підприємству №1,2015р.в.. Китай
Прес «ІІВТ-18-ІбОО», б/н, обліковий номер по підприємству МЗ, 1985 р.в, Росія
Прес «ПВТ'18-1600», 6/н. обліковий номер по підприємству М4.1989 р.в, Росія
без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місиь 7, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм
- 7, виробничий цех -1, офіс підприємства -1
, кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

і споруд

Інші відомості Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праиі
та промислової безпеки при виконанні задекларованих робіт - Чорнейко Ігор Михайлович (наказ
М12-0П від 03.01.2017р.)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки,
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згідно спи. 15 Закону України «ПРО ОХОРОНУ праиі». функиІЇ інженера служби охорони поаиі
виконує в порядку сумісниитва керуючий справами Павловький Володимир Іванович, який
пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праиі в Західноукраїнському
навчальному иентрі «Спеиіаліст» (Протокол М 011-17 від 17.02. 2017р)
наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони
праці,

Посадові особи підприємства: підприємеиь Чорнейко Ігор Михайлович пройшов навчання та
перевірку знань з питань охорони праиі в ТОВ НВЦ «Професійна безпека» (Протокол МЯ1-358^1б
від 27.10.16), електромеханік Людкевич Роман Богданович, керуючий справами Павловький
Володимир Іванович, майстер иеху Фурсік Микола Лрсентійович (члени комісії по перевірні
знань з питань охорони пранії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праиі в
Західноукраїнському навчальному иентрі «Спеиіаліст» (Протокол МОЇ 1-17 від 17.02.2017р).
Праиівники підприємства під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять
інструктажі (вступний, на робочому місиії, навчання та перевірку знань з питань охорони
праиі. Розроблені і затверджені інструкції з охорони праиі, то діють в межах підприємства, шо
встановлюють правила виконання задекларованих робіт під час експлуатації задекларованого
обладнання і поведінки працівників на території підприємства, у виробничому приміщенні, на
робочих місцях, відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці Праиівники
забезпечені навчально-методичними, нормативно-правовими актами та актами підприємств ^
з охорони праии матеріально-технічною базою у відповідності до вимог нормативно-правових
актів з охорони праиі
Працівники, зайняті на роботах із небезпечними умовами праці забезпечені безоплатно за
встановленими нормами спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, а також мийними та знешкоджуючими засобами.
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, технічної бази, навчально-методичного
забезпечення)

(ініціали та тфізвище)
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