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бази вимогам законодавства з питань охорон.."^ к) ^ % ' 

" Відомості про роботодавця , о '*'о^\^ • 
ТОВ «Діскавері - бурове обладнання (Україна)» "̂ ^ 9^ 

Львівська обл., м. Стрий, вул Яворницького 41 
місцезнаходження, 

33797665, 
код згідно ЄДРПОУ 

Войтановська Лілія Степанівна 
прізвище, ім'я та по батькові керівника 

факс +380324577039. тел. +380324577030. іп1'оШІ5соуегуае с о т 
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 пошти; 

Згідно укладених договорів та на території ТОВ «Діскавері - бурове обладнання (Україна)» 
Львівська обл.. м. Стрий, вул. Яворницького 41 
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 

Відповідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на 
ТОВ «Діскавері - бурове обладнання (Україна)» страхування не проводиться, тому що не є об'єктом 
підвищеної небезпеки. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

0̂ видачі) ДЕКЖПРАЦІ 

Вх. №^ 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата йо 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

Останній аудит з охорони праці і навколишнього середовища на відповідність^ вимогам міжнароднтх 
стандартів О Н 8 А 8 18001:2007 "Оссираїзопаі НеаІФ апсі Зеї'еіу М а п а е е т е п і 8у5Іет . НедиігетеШз" та 
180 14001:2015 «Епуігоптепіаі т а п а а е т е п і в у з і е т з — Кедиігетепіз луііЬ аиісіапсе Іог изе» було 
проведено аудиторами Вигеаи УегіШз СеіІіГісаІіоп з 20 по 22 червня 2018 року. 
(дата проведення аудиту) 

Я . Войтановська Лілія Степанівна - генеральний директор ТОВ «Діскавері - бурове обладнання 
(Україна)» 
(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 



підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких мащин, механізмів, устаткуь 
підвищеної небезпеки: 
види робіт підвищеної небезпеки: \ 
1 • Роботи, що виконуються на висоті понад ІЗ метра. ; 
2. Роботи верхолазні. 
3. Роботи в замкнутому просторі (ємностях.). 

устаткування підвищеної небезпеки: 

1. Ковальсько-пресове устаткування, а саме: прес гідравлічний листозгинатьний ЛГ 160/3200. 
2017р.в., заводський № 7299. виробник ТОВ СП «Стан-Комплект». Україна. 
Кількість робочих місць 208. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
при роботах на висоті понад 1.3 метра - 25. верхолазних роботах - 7. при роботі в замкненому 
просторі (ємкостях) - 12 та при експлуатації преса гідравлічного листозгинального -3 . Кількість 
будівель - 7. Кількість виробничих підрозділів - 5. 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів) 

Інщі відомості 
Відповідальним за стан умов праці та безпечну організацію праці в цілому на ТОВ «Діскавері-
бурове обладнання (Україна)» - генеральний директор Войтановська Лілія Степанівна. 
Відповідальним за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів і 
функціонування інтегрованої системи менеджемту охорони праці і навколишнього середовища, 
підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією - керівник департаменту з охорони прці та 
навколишнього середовища у відповідності до затвердженого положення. 
Відповідальні за виконання робіт на висоті понад 1.3м - майстри та керівники виробничих 
підрозділів: складального цеху № 1 . цеху з виготовлення металоконструкцій № 4 . групи виробничо-
господарського забезпечення, підрозділу фарбування і очистки та монтажного підрозділу. 
Відповідальні за виконання верхолозних робіт - майстер та керівник монтажного підрозділу. 
Відповідальні за роботи в замкнутому просторі (ємностях) - майстри та керівник складального цеху 
№ 1 . Відповідальні за справний стан та безпечну експлуатацію преса гідравлічного листозгинального 
Л Г 160/3200 - майстри та керівник складального цеху № 1 . 
На підприємстві створений та діє департамент з охорони праці і навколишнього середовища та 
впровадежна і діє інтегрована система менеджменту у відповідності вимогам міжнародних 
стандартів О Н 8 А 8 18001:2007 "ОссираІ50па1 НеакЬ агкі Зеїеіу М а п а е е т е п і 8у5Іет . Кедиігетепїз" та 
180 14001:2015 «Епуігоптепіаі т а п а е е т е п і а у з і е т з — Кедиігетепїа УУІЇІІ ^иісіапсе Іог изе». яка 
направлена на забезпечення виконання робіт та безпечної експлуатації обладнання, машин та 
механізмів. Розроблені і затверджені положення, інструкції з охорони прці. що діють в межах 
підприємства та встановлюють вимоги безпеки під час виконання робіт, правила поведінки 
працівників на території підприємства, у виробничих та офісних приміщеннях, робочих місцях 
відповідно нормативно-правових актів з охорони праці. У навчальних закладах усі члени постійно 
діючої комісії по перевірці знань з охорони праці пройшли навчання у навчальних закладах та 
установах, які мають відповідний дозвіл з навчання з охорони праці. Усі працівники, що виконують 
роботи підвищеної небезпеки, під час прийняття на роботу і періодично в процесі роботи, а також 
при зміні умов праці (впровадження нових технологій чи чи обладнання) відповідно до вимог 
ПЛ-ІСМ-7.2-01 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 



ці, пожежної безпеки і охорони навколишнього середовища» ТОВ «Діскавері- бурове обладнання 
країна)» проходять на підприємстві навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони 

іраці. 
На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці та роботах, пов'язаних із забрудненням або 
неспрятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими 
нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби у відповідності до вимог ПЛ-ІСМ-8.1-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту». Забезпечується проведення профілактичних медичних 
оглядів працівників згідно ПЛ-ІСМ-9.1-06 «Положення про порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій». На роботи, які виконуються на висоті понад 1,3м, верхолазних 
роботах та роботах, які виконуються в замкнених просторах (ємкостях) у відповідності з вимогами 
ПЛ-ІСМ-8.1-05 «Положення про роботу за наряд ом-допуском» видаються наряд-допуски. З метою 
утримання у справному стані та безпечну експлуатацію запобіжних поясів їм проводяться періодичні 
випробування та огляди згідно ПЛ-ІСМ-8.1-10 «Положення про випробування запобіжних поясів». 
На обладнання підвищеної небезпеки, включно зазначений вище листозгинальний прес, є в наявності 
експлуатаційна документація. 
(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, нормативно-правової та матеріально-
технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

Войтановська Л.С. 
(ініціали та прізвище) 

Вик. Литвиненко Ю.В. 
0675360518 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці сі^ МлиитСе^Сс 20^р. № 1^^ . 

Головне управління Держпраці 
У Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 


