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Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці 

Відомості про роботодавця: Завод «Полімер-Електрон» ДП ПрАТ «Концерн-Електрон», 
79069,м.Львів,вул. Шевченка,313, код ЄДРПОУ 23974489, генеральний директор Мурава Володимир 
Климович (032)291-38-01. 

е-таі1: оШсе(а),ро1утег.е1ес1гоп.иа 

(для юрвдичної особи: найменування юридичної особи, 

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

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; 

територія та виробничі підрозділи заводу '̂ 'Полімер-
Електрон» 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався у зв'язку з його 

необов' язковістю (добровільністю) 
(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився у зв'язку з його 
добровільнісю відповідно до Постанови КМУ від 26.10.2011р.№1107 в редакції від 07.02.2018р. 

(дата проведення аудиту) 

Я, Мурава Володимир Климович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичне 

або фізичної особи - підприємця) 
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ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

технологічні транспортні засоби (п.5 додатку 7 Постанови КМУ від 26.10.№1107 в редакгіії від 
07.02.2018Р.) 

(найменування виду робіт 

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 



у Автонавантажувачі: 1. ДВ 1792.33.20 (Болгарія), державний номерний знак Т 1582 ЛВ (серія. № 
свідоцтва про реєстрацію ВС 000991). 2. ДВ 1792.33.20 (Болгарія) .державний номерний знак Т 0479 
ЛВ (серія. № свідоцтва про реєстрацію ВС 000992). Рік випуску не встановлено.. А/н пройшли 
державний технічний огляд (Акт № 534 18.16/588 від 02.02.2018). 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
КІЛЬКІСТЬ робочих місць, у тому числі тих, на яких ІСНУЄ підвишенний ризик травм -1 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
кількісь виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -3. 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: відповідальні особи- Мурава В.К.. Вань Р.Б.. Боднар О.Я. Водії а/н 
закінчили навчання в ДП ЗЕТЦ. Розроблені та затвердженні інструкції з охорони праці, з 

працівниками проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань з охорони праці. Наявна 
експлуатаційна документація на устаткування. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту згідно з встановленими нормами. Наявні необхідна 
нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення. Створена 

служба охорони праці 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

л 
авової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

Мурава В.К. 
(ініціали та прізвище) 

ДеклараціЯ^з^егстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^ОР / гЛГ 'Л^І 20/НУ. № бІЛОЩ^ 

Примітки: 

Дшзвне управління Держпраці 
у ЛЬВІВСЬКІЙ області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО, 
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на-т>бробку псрсопольпіїх дашрі з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.". 


