ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства З питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Приватне акціонерне товариство « Роздільський керамічний завод»
для юридичної особи: найменування юридичної особи,
31650 Львівської обл.. Миколаївський р-н, смт. Розділ. Вул.Пормислова, З
місцезнаходження,
33182883
код згідно з ЄДРПОУ,
Бурун Олександр Іванович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
0671113119
(03261) 2 -07-99 Е-таі1: Когсііі рі1:@Ьідшіг.пеі:
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
81650 Львівської обл.. Миколаївський р-н, смт. Розділ, вул. Промислова З
Місце експлуатації машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки
Інформація про наявність договору
страхування
цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Страхування цивільної відповідальності не проводилося
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його
видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Не проводивя
( дата проведення аудиту)
Я, Бурун Олександр Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи )
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:
Технологічні транспортні Засоби

( п.5 додатку 7 до Порядку...), саме:

(найменування устатковання

підвищеної небезпеки )

Бульдозер на базі трактора ЧТЗ Т-170.00, 1989 року виготовлення, ідентифікаційний
номер № 136917, країна виробник СРСР;
- Автонавантажувач УІМАК ГОЗО , 2016року виготовлення, ідентифікаційний номер
№ 0103002924, країна виробник- Китай;
Автонавантажувач ТСМ РОЗО ТЗ. 2007 року виготовлення,ідентифікаційний номер
№ 2В901031, країна виробник - Японія;
- Автонавантажувач ТСМ РСЗО ТЗ. 2007 року виготовлення,ідентифікаційний номер
№ 2В900650, країна виробник — Японія;
- Автонавантажувач ТСМ ЕСЗО ТЗ. 2007 року виготовлення,ідентифікаційний номер
№ 2В900888, країна виробник - Японія ;
- Автонавантажувач Nіззап Ш02А25Ц, 2000 року виготовлення,ідентифікаційний номер
№701130, країна виробник — Японія.
- Фронтальний навантажувач 31:а1оиа У\Го1а Ь -34, 1988 року виготовлення,
ідентифікаційний номер 15024, країна виробник - Польща.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРАЦІ
У
ЛШШеУКІЙПБЛі
Вх. №

кількість робочих місць - 17, в тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -7, будівель і споруд (приміщень)-З;, виробничих об'єктів -1,
дільниць -З, структурних підрозділів - 4
Інші відомості:
Бурун Олександр Іванович
- директор;
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,
Заставський Руслан Ярославович - головний інженер
Медвідь Павло Юрійович - головний механік;
Кобрин Олег Богданович - головний енергетик;
відповідальних за дотримання вимог законодавства
Копач Орест Іванович - начальник виробництва;
питань охорони праці та промислової безпеки)
Триндяк Микола Васильович - начальник дільниці готової продукції;
Регусевич Василь Степанович - майстер з ремонту електроустаткування;
Корецький Степан Григорович - механік по ремонту обладнання;
Тарчанин Роман Олександрович — начальник транспортної дільниці;
На підприємстві створена служба охорони праці в особі інженера з охорони праці,
( наявність служби охорони праці, інструкцій,
затверджені інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт, вчасно
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
проводиться навчання та всі види інструктажів з питань охорони праці, всі
працівники забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм; є в наявності
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
експлуатаційна документація. Підприємство забезпечене нормативно правовою
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного
документацією, створена матеріально - технічна та навчально-методична бази.
забезпечення)
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