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Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постаріови Кабіїїету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48) 

Д Е К Л А Р А Ц І Я № 2 
в і д п о в і д н о с т і м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї б а з и в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь 

о х о р о н и п р а ц і 

Відомості про роботодавця Державне підприємство «Солевиварювальний Дрогобицьний завод» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Солоний Ставок, 27, ЄДРПОУ 38831368, 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

в. о. директора - Наш,очич Ігор Романович, тел. 032442-90-43, е-таіі: ЗРІ_27@иІ<г.пеІ 
телефаксу, адреса електронної пошти; 

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Солоний Ставок, 27 

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 вимагається 

(найменування страхової компанії. 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) І 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці | не проводилось 
(дата проведення аудиту) 

Я, Нащочич Ігор Романович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи | 

І 
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вил40гам 
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: ! 

. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів 

Устаткування, що використовуєтьоя для роботи на висоті понад 1,3 м: Драбина З секц. З'^12 сх. 
висота отрем. - 3,29/6,42, висувна 7,89, приставна - 8,69м 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, відповідного дозволу, 

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
Кількість робочих місць - 24 робочих місця, в тому числі на яких Існує підвиилений ризик виникнення травм -

101. : 
кількість робочих місць, у Т0Л4У числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕ?ЖПРАЦІ 

ГЕ 

20__:р. 



Кількість будівель і споруд, що експлуатуються: 
Найменування Інвентарний 

номер 
Кіл кість 

Будинок виварювального цеху №1 001 1 
Будівля шахти №1 004 1 
Будинок контори заводу 005 1 
Будинок складу 007 1 
Будівля прохідної 008 І 
Будинок лабораторії 009 І 
Склад готової продукції 010 І 
Склад для паперу 014 1 
Склад розділки паперу 015 1 
Ел ектромаїїст ерня 016 І 
Будинок столярного цеху 017 І 
Склад матеріалів №2 020 1 
Будівля росолозбірника №3 031 1 
Будівля росолозбірника №126 032 1 
Будівля трансформаторної 049 1 

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості Прізвище, ім^я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки: 
На Дії «Солевиварювальний Дрогобицький завод» наказами по підприємству призначені: 
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому - головний інженер 
- Рубаха О.ІУІ. наказ № 15-К від 20 березня 2017 р.): 
Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства -
Щ/равський В.!., наказ № 14-В від 19 грудня 2016р.) 
Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 м. -. ІУІуравський В.і., 
наказ №2-В від 20.03.2019 р.) 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань і 

Наявність служби охорони праці: На підприємстві наказом № 27-В від 11 квітня 2017 року створена 
служба з охорони праці та затверджено положення про службу, наказом № 16-В від 31 березня 2017 року 
затверджено положення про систему управління охороною праці на підприємстві. 

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охороні праці по 
професіям та видам робіт необхідних на підприємстві згідно Наказу № 15-В від 31 березня 2017; 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці: 

На підприємстві № 13-В від 23 березня 2017 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань, з 
питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні 
праці, надання першої медичної допомоги, та мають посвідчення про перевірку знань. 

№ 
п\п 

Прізвище то 
імя по батькові 

Посадо № посвідчення, дата 
новчання з охорони 

проці 

№ посвідчення, дато новчоння з 
охорони 

праці, електробезпеко,ПТЕ Е сп, ПБЕ Е сп 

Місце 
проведення 

новчання 

Ковальов Д.М. Директор №01-87/Д-17 
23.03.2017 р. 

ВІД ДП «Західний 
ЕТЦ» 

Наш,очич І.Р. Заступник 
директора 

№01-87/Д-18 
23.03.2017 р. 

ВІД ДП «Західний 
ЕТЦ» 

Рубаха О.М. Головний 
інженер 

№01-87/Д-19 
23.03.2017 р. 

ВІД ДП «Західний 
ЕТЦ» 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
На підприємстві наказом № 18-В від 31 березня 2018 року затверджено перелік питань первинного 
інструктажу з охорони праці та перелік посад, які звільняються від повторного інструктажу. 
З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства 



уатаціина донументація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна докуме"нтацУнТ 
^ткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх РОЯМІІМРННЯ ПО виробничім дільницям 

а підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база "та навчаль";нс;:м^;г;;;м;:^ 
забезпечення. /•• / ~ ~ 

20 березня 2019 р. 

Нащочич І.Р. 
(ініціали та прізвище) 

Примітки: 

Декларація зареєстровйна-^^^у^^урналі обліку суб'єктів госгіодаріовамня у територіальному 
органі Держпраці ^ ' і ^ Щщп^ Л/^И^ , - . . . . .чи- ' , ' і 

У Львівській об^а^сї"^'*^^ І 

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на оброШГу персональних даних 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.". 


