
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавству з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Товариство з й^меженою відповідальністю " ІНТЕРПЕТ' 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

інд. 79056, м.Львів. вул. Гайдучка.5: код ЄДРПОУ 30492103 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Романчак Ярослав Михайлович . тел.294-86-96. ел.адреса еаіреіагоир (а), е т а і і . с о т 
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пощти; 
М.Львів, вул. Гайдучка,5 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) 

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

не вимагається 
(найменування страхової компанії. 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

не проводився 
(дата проведення аудиту) 

Я , Романчак Ярослав Михайлович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи — підприємця) 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвип];еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвиш;еної небезпеки: ковальсько-пресове устаткування п.З 
додаток 7 та технологічні транспортні засоби п.5 додаток 7 до " Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки " від 26 жовтня 2011 р. № 1107 
(найменування виду робіт 
машина листозгинальна ИА 2216 . рік випуску не встановлено, країна виробник - СРСР 
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
машина листозгинальна ИВ 2144. рік випуску не встановлено, країна виробник - СРСР 
ножиці гідравлічні М Г 3100. рік випуску не встановлено, країна виробник - СРСР 
ножиці висічні Н 4516. рік випуску не встановлено, країна виробник - СРСР 
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
автонавантажувач Балканкар Д В 1792.45. рік випуску не встановлено, країна виробник -
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
Болгарія 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
г о л е в і 

вщповідного дозволу, у 



5 робочих місця ( в т. ч.^слюсар - 4 робочих місця: водій автонавантажувача - 1 робоче 
місце) ^ 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

слюсарно- складальна дільниця -1 будівля , і^еханічна дільниця - 1 будівля 
виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), вироійіичих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

І н ш і в ідомості Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

директор Романчак Я.М. . який пройшов навчання та отримав посвідчення № 105, головний 
енергетик Гавришків Тарас Мироновмч - відповідальний за електрогосподарство, який 
пройшов навчання та отримав посвідчення № 26/052-10: відповідальний по нагляду за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і машин головний 
інженер Яворський Віктор Зеновійович, який пройшов навчання та отримав посвідчення № 
13-19/11, відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці на 
дільниці - начальник дільниці Микицький Андрій Євстахович, який пройшов навчання, 
протокол № 4 ^ , 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

Створена служба охорони праці, проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

праці, проводяться всі види інструктажів з питань охорони праці, працівники забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, згідно норм, 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 

На підприємстві є в наявності необхідні нормативно-правові акти, а також розроблені 
необхідні положення та інструкції з питань охорони праці та промислової безпеки. 
нормативно-правової та матеріально-т§х^?ної бази навчально-методичного забезпечення) 

Я.М.Романчак 

(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці / / ШІШ^Я 2 0 ^ р . 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 


