
ЛЬВІКЬКА МІСЬКА РАДА 
ІУГм.ЛЬВОвА 

А п,міністратор Недайвода Луїза 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «Картонно-паперова компанія» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

79024, Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Ковельська, будинок 109 

місцезнаходження, 

код згідно ЄДРПОУ 00278793. 
код згідно з ЄДРПОУ, 

Гєнєральний директор Занько Андрій Степанович 

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 
контактний телефон: (032) 2939640 

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; 

м. Львів, вул. Ковельська, буд. 109 
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 відсутній 
(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці ЗО липня 2018р. 
(дата проведення аудиту) 

Я, Занько Андрій Степанович, 
(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 машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки; 

устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 

- технологічні транспортні засоби: 

- автонавантажувач валковий ТОУОТА 32-8Рві35, ідент.№ 308РЄІ35-64339. рік 

виготовлення - 2018, країна-виробник - Японія 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), ьюмер 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 споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
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Кількість робочих місць - 344 (триста сорок чотири), у тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм - 1 0 2 (сто два) 

Інші відомості: головний енергетик, відповідальна особа за стан електрогосподарства - Бойко С.Р., 
начальник відділу з ОП - Чичина О.І.; відповідальні особи за справний стан, безпечну експлуатацію та 
нагляд за устаткуванням підвищеної небезпеки: Ємець І.С., Слота С.А., Нестерович Р.Т., Скрипка І.М. 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки; 
наявна відповідна документація з питань охорони праці (Положення про службу охорони праці 
підприємства та Положення про систему управління охороною праці. Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства); наказами 
призначені відповідальні особи: за електрогосподарство, за справний стан та безпечну дію посудин, що 
працюють під тиском, за організацію та безпечне виконання газорізальних (газополум'яних) робіт, за 
технічний стан та безпечну експлуатацію технологічного устаткування та технологічних 
транспортних засобів; наявні посадові інструкції для призначених відповідальних працівників, 
інструкції з охорони праці для робітників; наявна експлуатаційна документація на устатковання 
(паспорти встановленої форми, настанови з монтажу та експлуатації, акти проведення технічних 
оглядів); персонал забезпечений наявними засобами індивідуального захисту, нормативно-правовими 
актами з питань охорони праці, навчально-методичною документацією, створена відповідна 
матеріально-технічна база для забезпечення безпечного виконання робіт та експлуатації заявленого 
устатковання 

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) 

Занько А.С. 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці /ґ (^/г^П/^^ 2 0 ^ р . № ^^ШУ/ґІ^ 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 
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