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Відомості про роботодавця: Приватне Акціонерне Товариство "Холдингова • 
компанія"ЕКО-ДІМ", 80256, Львівська обл., Радехівськийрайон, село, Оглядів, вулиця 
Каштанова, будинок 1. Фактична адреса 79024, м. Львів вул. Бескидська, буд. 44. Код ЕДРПОУ 
0539351І3066, Голова Правління ПрАТ "ХК"ЕКО-ДІМ"- Артемович Ігор Володимирович, 
тел. 224-94-74, тел/факс: 224-92-88, е-таіі^ еко-йіт@Ііоітаіісот 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 
батькові керівника, 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 помер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Виробнича база м. Львів вул. Бескидська 44: гідравлічний прес (інв.№00000393, зав. 
№ 12 682), ковальський молот (інв.№38273 зав.№ 38273 88), навантажувач фронтальний держ. 
реєстраційний Ло 26880 ВС (зав.№ УСЕ016СгУ00676520, лшркаУОІУО 160С2, рік випуска 
28.07.2017р.). Будівельні майданчики: екскаватор держ. реєстраційний М 11775 ЕА (заводський 
№5954484, марка ЬІВНЕКК А900 Ьіігопіс рік випуска 1997, Німеччина) , екскаватор держ. 
реєстраційний № 11367ВС (заводський № САТО0345СУВШ00173, марка САТЕКРПІАК 345С 
, рік випуска 2007, США ) , екскаватор держ. реєстраційний №28558 ВС(заводський 
031064642, марка МЕ\У НОІІАМВІВ95В-4РТ, рік випуску 2007, Голандія). 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки) 

Інформація цро наявиість 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) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився. 
(дата проведення аудиту) 

Я, Артемович Ігор Володимирович, 
(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: 

Технологічні транспортні засоби п.5. додатку 7 : навантажувач фронтальний (держ. 
реєстраційний №> 26880 ВС (зав.№і УСЕ016С2У00676520, маркаУОІУО 160С2,рік випуска 
28.07.2017р.), Швеція. . Екскаватор держ. реєстраційний М> 11775 ЕА (заводський №5954484, 
марка ЬІВНЕКК А900 Ьіігопіс рік випуска 1997, Німеччина). Екскаватор держ. реєстраційний 
№2 11367 ВС (заводський №» САТО0345СУВШ00173, марка СА ТЕКРІЬЬАК 345С , рік випуска 
2007, США ) . Екскаватор держ. реєстраційний №228558 ВС(заводський №2 031064642, марка 
МЕУНОЬЬАМВ ЬВ95В-4РТ, рік випуску 2007, Голандія). 

Ковальсько-пресове устаткування п.З.додатку 7 до Порядку (від07.02.2018р. №48): ковальський 
молот інв.№238273, заводський №2 38273 88, модель МА4129А, СРСР; гідравлічний прес інв. 
№200000393, зав.№2І2 6 82, модельР337. 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
"ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА І-АДА 
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іменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
рка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 

,астосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

ГКількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 6 
робочих місць (одно робоче місце на бетонному вузлі "Виробнича база", два робочих місця в цеху 
металообробки "виробничої бази";три на будівельних майданчиках); з них на 6-ох існує 
підвищений ризик виникнення травм. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 

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

Інші відомості прізвища відповідальних осіб з питань ОП: Бутитер Володимир Романович 
— начальник відділу ОП (посвідчення ЗПОП №2 від 20 04.2017р. Протокол №01-89 від 
20.04.2017р.) 

Начальник відділу- головний механік Грицько Сергій Ярославович ( посвідчення ЗПОП №2 
818-1-20018, від 28 09ю2018р. Протокол №» 81-818-18, посвідчення відповідального за безпечне 
переміщення вантажів в/п кранами №2715-20-2018р. Протокол №281-715-18). 

Кравчук Юрій Богданович- начальник цеху металообробки (Посвідчення ЗПОП №2118-20-
2018р., протокол №2 81-118 -18 від 23.02..2018р., посвідчення відповідального за безпечне 
переміщення вантажів в/п кранами №2715-17-2018р. Протокол №281-715-18). 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; 

Служба Охорони праці створена 20.04.2015року (наказ №229/1 від 20.04.2015р.)інструкції 
розроблені та своєчасно переглядаються, навчання та інструктажі з питань охорони праці 
проводяться. 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці; 

Експлуатаційна документація: наявні паспорти та інша експлуатаційна документація на 
обладнання та механізми. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами 
індивідуального захисту згідно норм видачі у відповідності до чинних нормативних актів 
законодавства. 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 
Нормативно- правовою, матеріально- технічною базою, навчально- методичним 
забезпечення:на підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення. 

^вої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

Артемович І.В. 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів [сосИОДЦршцаїція у торпторіальному 
органі Держпраці ^ и о Ш т с ^ І О ^ ^ . № ^ 9 ^ / / / / ^ ^""^ у 2 В І Т Ь К І Й Т Р Л ^ ^ ^ ^ 

З А г е є С Т Р О В А Н О , 
Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 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.". 


