
Додаток 8 
до Порядку 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності «атеріально-текнічноі бази Роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки 

ті про роботодавця ТДВ «Львівський експериментальний механічний 
завод» 
(для юридичної особи: найменування ) 
М.Львів вул.Жасминова 5. 

їх державної реєстрації, код платника 
25.99 

Відомос 

юридичної особи, місце 
01284761 . . ^ „„„„ 

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльносте згхдно з КВЕД, 

Николайчук Лев Миколайович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, їм 

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання. 

номер ̂ б^їІІ^З^ЗГІ^^Ї^^^ 

Облікової картки 

орган 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

м Львів вул.Жасминова 5 - „ 
ІІПІІ^іадреса) виконання робіт підвищеної небезпеки 

та 7або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів ; устаковання підвищеної небезпеки) 

наслідків можливої шкоди — найменування страхової компанії^ 
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ГО 



строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Я, Николайчук Лев Миколайович ^ , 
(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 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: Виготовлення та випробовування вантажозахоплю-

(найменування виду робіт 

ючих пристроїв(траверсів)п.2Дод.6.,Ремонтні та інші роботи, що виконуються 
на висоті понад 1,3 метра,крім робіт верхолазних та скелелазних, 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

ЩО виконуються на висоті5 метрів і більше над поверхнею грунту,з перекриття 
або робочого настилу та робіт,що виконуються за допомогою підйомних і 
підвісних колисок,механічних підіймачів та будівельних підйомників, п.7 
Дод.б.Ковальсьо-пресове устаткування.п.З Дод 7. 

устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, 

прес модель№б485-89,Рязанский з-д тяж,кузнечного обор. Прес Беженский 
дата виготовлення, країна походження, які виконуються 

опитний експеримент з-д інв№ 5-261 1984р.Стенд випробувальний інв. № 1 
та/аОо експлуатуються (застосовуються) без отримання 

Кількість робочих місць-38,в т.ч. з підвищеною небезпекою-7. 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, 

Будівель-2,(виробничий корпус,адміністративно-побутовий корпус,) 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 

Структурних підрозділів-10. 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості Николайчук Лев Миколайович,Качмар Володимир Романович 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, 

Лендьел Дмитро Володимирович,На підприємстві створена служба охорони 
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

Праці,розроблені інструкції з охорони праці,з працівниками проводяться 
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби 

Інструктажі,навчання та перевірка знань з питань охорони праці, 
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення 

Наявна експлуатаційна документація на устаткування. Працівники 
навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

забезпечені спецодягом,спецвзуттям іншими засобами індивідуального захисту 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 

Обласний дозвільний центр 



встановлених норм.Наявні необхідна нормативно-правова та матеріально-
нормативно -правової та матеріально-технічної бази, 

'технічна ^ї^^шічна бази,навчально-методичне забезпечення. 
ого забезпечення) 

Л.М.Николайчук 
ініціали та прізвище; 

м . п . 

15 травня 2017 р 
декларація зареєстрована у журналі обліку суб•єктів 

господарювання у територіально^лу органі Держпраш 
М. Тіпа^.^гЛ 20^7 Р. N ^ Д ^ . 

примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в 
разі її наявності. 

с. 
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