
^ / 0 ^ ^ /2,.о. Додаток 8 
до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткований 
підвищеної небезпеки, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 жовтня 2011 р. N 1107 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця 

Для юридичної особи: 

Найменування юридичної особи: 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Електроконтакт Україна'* 

Місце її державної реєстраиії: 

82200, Львівська область, Перемишлянський райоНу місто Леремишляни, вулиця Топольна, буд. 
МІ 

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 

35101874 

Код виду діяльності згідно з КВЕЛ: 

29.32 - Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: 

Гаврильчик Андрій Васильович 

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 

Тел,; "^380891212121 

Факс: +380891212122 

Е-таіІ: еки@аШоеІес(гісМе 

Місие {адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 

81200, Львівська область, Перемишлянський район, місто Перемишляни, вулиця Тональна, № 1 



80700, Львівська область, ЗолочІвський район, місто Золочів, вулиця Кармелюка, М12 

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

Згідно додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної 
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та 
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 
об'єкти^ господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-
епідеміологічного характеру згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.11,2002 року 
№ 1788 на ТзОВ "Електроконтакт Україна" страхування не проводиться, тому що не є 
об'єктом підвищеної небезпеки* 

Д Гаврильчик Андрій Васильович, генеральний директор ТзОВ "Електроконтакт Україна". 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов прапі вимогам 
законодавства з питань охорони праиі під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатаиії (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

Найменування виду робіт підвшиеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного 
дозволу: 

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. 

Кількість робочих місиь. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 

На підприємстві працює 1490 працівників, з них 5 працівників виконують роботи підвищеної 
небезпеки, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, а саме: 2 завідувача 
господарства, 1 помічник завідувача господарства, 1 енергетик, 1 електрик, які здійснюють 
ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею фунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. 

Кількість будівель і споруд (приміщень): 

1 виробничий цех (одна будівля) з адміністративно-технічними приміщеннями за адресою: 

81200, Львівська область, Перемишлянський район, місто Леремишляни, вулиця Топольна, М1 

8 виробничих цехів (8 будівель) з адміністративно-технічними приміщеннями за адресою: 

80700, Львівська область, ЗолочІвський район, місто Золочів, вулиця Кармелюка, М12 

Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Перемишлянський виробничий підрозділ (одна будівля - виробничий цех разом з 
адміністративно-технічними приміщеннями, в тому числі офісами та соціально-побутовими 
приміщеннями) за адресою: 

81200, Львівська область, Перемишлянський район, місто Перемишляни, вулиця Топольна, М 1 



ЗолочІвський виробничий підрозділ (вісім будівель - вісім виробничих цехів, кожен з яких разом 
із адміністративно-технічними приміщеннями, в тому числі офісами та соціально-
побутовими приміщеннями) за адресою: 

80700, Львівська область, ЗолочІвський район, місто Золочів, вулиця Кармелюка, М12. 

Інші відомості 

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праиі та промислової безпеки: 

Кульматицький Володимир Ярославович - інженер з охорони праці, який відповідальний за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на 
підприємстві 

Наявність служби охорони праиі: 

На підприємстві створена служба з охорони праці та затверджене наказом по підприємству 
Положення про службу з охорони праці на виконання вимог чинного законодавства. 

Наявність інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праиі: 

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам 
робіт. На підприємстві на постійній основі проводяться згідно чинного законодавства усі 
обов'язкові навчання та інструктажі з питань охорони праці. Наказом по підприємству 
затверджене Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а також 
створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці. 

Наявність експлуатаційної документації: 

На підприємстві є у наявності паспорти на обладнання та схема розміщення обладнання по 
виробничих цехах та дільницях, також є схеми розміщення трубопроводів та газопроводів та 
електроустановок. Обладнання на підприємстві знаходиться в справному стані, що 
підтверджено актами перевірок 

Наявність засобів індивідуального захисту: 

Працівники підприємства, в тому числі працівники, які виконують роботи підвищеної 
небезпеки, на яких Існує підвищений ризик виникнення травм, забезпечені засобами 
індивідуального захисту відповідно до вимог чинного законодавства. 

Наявність нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчальио-методичного 
забезпечення з охорони праці: 

На підприємстві є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони праці, 
затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірки знань з 
питання охорони праці, на підприємстві наявні плакатами та наглядові посібники з охорони 
праці, збірки нормативно-правових актів, також є всі потрібні чинні нормативно-правові 
акти з охорони праці, зокрема, на підприємстві працює актуальна ліцензійна програма 
Ліга:Закои, яка щоденно оновлюється. 



Підприємством отримано дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки М 178.14,46 « " і ^ л ї / в , 

Гаврильчик А . В . 
(ініціали та прізвище) 

^ ^ ^ ^ 2 а ^ р N ^ 1 ^ ^ ' ' ' ' ' ' ' ^ господарювання у територіальному органі 

Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в разі 'її 

а^^^^ія^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ 

наявності. 


