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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 «Дунапак-Укуаїна»
81750, Львівська область. Жидачівський район, м. Ходоуів^ вул. Стрілецька^ буд. 11
для юридичної особи: найменування, юридичної особи, місце її державної реєстрації,

код за ЄЛРПОУ30028622:

КВЕЛ 17.21,

код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Гнатюк Наталія Ярославівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

81750, Львівська область, Жидачівський район, м. Ходорів, вул. Стріпеиька, буд. 11
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування
цивільної відповідальності
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Немає

перед

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я,

Гнатюк Наталія Ярославівна
(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 відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки
та/або експлуатації (застосування) таких машиНу механізміву устаткування
підвищеної
небезпеки затвердженого постановою КМУМ 1107 від 26.10.2011р,:
- експлуатація,
обслуговування, ремонт
технологічного устатковання
переробної
промисловості (пункт 6 додатку 6 Порядку)
ЦІЄЮ

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- машини, механізми, устатковання для переробної, промисловості (пункт 2 додатку 7 до
Порядку)
Машина висічна ВОВ8Т1575 № 574609.1972р.в. Швейиарція.
Машина Лоукарська УЬЕХО1600.1972р.в. Швейиарція.
Машина Друкарська РСК1450 М 360406.1975р.в. Швейиарнія,
Прес макулатури Н8МУ Рге88 820 ріт М 6143.214.С00177. 2007р.в. Німеччина.
Машина висічна СОРГЄГІЛВ МойеИ 4.127соті7/97. № 1935.97-09.1997-09 р.в. Німеччина.
Машина висічна СУКІОММГ.56Хз 03.96МГ.56.0. МАК 96.1986р.в. Німеччина.
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна

Машина висічна К1КВУ- УІСКЕК8 б/н. 1994 р. в. Англія
Прес макулатури РааІ8 Раскргеххеп-ГаЬгік М 26608.1994 р. в. Німеччина.
Пакувальна машина Сукіор № 01130385 1986 р. в. Німеччина.
Машина висічна 8Ш0NКУРЕК б/н. 1986 р.в. Німеччина.
Машина висічна МШРА IN^^8ТКIЕАN^АаЕNб/н.
1986 р .в. Німеччина.
Клеюча машина Шгііхоп РигаЬІие 4 X 1026751 2012 р. в. Німеччина.
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

Прес ролевий вирубний типу РП2800 паспорт РП2800.00.00.000ПС. Україна 2011р.
Машина висічна (друкарська) І80УА Р86-В: 1976 р. в. Японія, друкарські секиіїММ:
№ 156.25155.8Т23. 1975р; М 156.25155.8123. 1975 р; № 156.25155.С23. 1975р;
М 156.25155.Е23. 1975р; Жй 156.25155.Р47. 1975р;М 156.25155.Р48. 1975р;
М 37940.227.Р.87. 1978р; СограгГКоіоГеейМ 95950 1996р.
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Машина сшивальна ВАНМУІІЕК 2Н 23 НО 350528/2.1986р.в. Німеччина.
Машина сшивальна УІСКЕКЗ 6/н. 1986р.в. Англія.
без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 16, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик
травм - 16, виробничий цех -1. офіс підприємства - 1

виникнення

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 Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки при виконанні задекларованих робіт та експлуатації
задекларованого
обладнання- Гнатюк Наталія Ярославівна, (наказ М1-0П від 22.02.2016р..)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки,

згідно спи. 15 Закону України «Про охорону прані», функції, інженера з охорони праці виконує
Файчак Олег Ярославович, який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в
Західноукраїському навчальному центрі «Спеціаліст» (Протокол М002-16 від 16.02. 2016р).
Служба охорони праці наявна,
^
наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праі'=

Директор товариства Гнатюк Наталія Ярославівна, виконавчий директор Васьків Генадій
Володимирович та начальник виробництва Клоченик Роман Ярославович пройшли навчання та
перевірку знань з питань охорони праці в Західноукраїському навчальному центрі «Спеціаліст»
(Протокол М002-16 від 16.02. 2016Р),
Наказ про створення комісіїз перевірки знань з охорони праціМ2-0П від 22,02.2016р.
Працівники підприємства під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять усі
інструктажі з охорони праці (вступний, на робочому місці), навчання та перевірку знань з
питань охорони праці Розроблені і затверджені інструкції з охорони праці, що діють в межах
підприємства,
що встановлюють
правила виконання задекларованих робіт та під час
експлуатації задекларованого обладнання і дій працівників на території підприємства, у
виробничому приміщенні, на робочих місцях, відповідно до нормативно-правових актів з охорони
праці. Підприємство забезпечене навчально-методичними,
нормативно-правовими актами та
актами з охорони праці, матеріально-технічною базою у відповідності до вимог.
Працівники
забезпечені
безоплатно
за встановленими
нормами
спеціальним
одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними т^
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-мєтодичного
забезпе.н&ні

Н.Я. Гнатюк
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі
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