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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матері і і і . і . і ,1 чііічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про робоїодавця Товариство з обмеженою відновіда/ьністю 
(д;ія юридичної особи: найменування іоріїично) особи, ' 

«Видавничий дім «Укрпол», 82400, м. Стрий, вул. Промислопм. будинок 2-А, ЄДРПОУ 32802333, 
чнсне її ;ісржаі5Н0Ї ресстранії, код нлаїника подагкіїі їгідн. . СЛР1 ЮУ, 

Ковальчук Сергій Микол; ііович 
прпвише, ім'я та по баїькоііі керівнііка; для фізичної особи - міді ІС\НЛЯ: гіріїїинце. 

ІМ'Я іа 110 батькові, серія і помер паспорга. ким і ко.ти ви.іаііиіі. місце нрожіївання. по.; а об.тікової каріки платника податків, 
тел. /03245/ 42-564, факс /03245/ 42-563, икгроІ(а)іікгроІліа 

номеї) те.іС(|іоіі\'. теле(1)аксу. а.трсса елекгронпої ноні їй; 
82400, Львівська обл., м.Стрнн, вул. Промислова, буд. 2А, вул.Новаківського, буд.7. 

місце (а.треса) виконання рсібії підвищеної небезпеки та'або скснлуаіації (заст(>с\ ваиня) маїнии. механізмів, чсіакоііання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Граве Україна» поліси 
страхування №Лц АМ/8217144, АМ/8217088. АІУ1/8217086 від 15.11.2018р, термін дії до 
15.11.2019р. _ _ _ 

(наіімсн\ ваиня с і [іамчіоі комнанїі. строк дії сі рахового ііо.ііс\. номер і .чага Гніго ви.тачі) 
інформація про проведення добровільного аудиту з о.чорони праці не проводився 

(дата ііроведеііня аудиіу) 
Я, Ковальчук Сергііі Миколайович , 

1іі|лзвіііне. ім'я іа по баї ілчові керівника юридичної особи або фі пічної особи - ін.іпрік мня) 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вичюгам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механіз.мів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 1. Експлуатапіи (застосування) технологічних транспортних засобів. 
(наіімсп\ ваиня виду роби підвищеної небезпеки та-'або машин,механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дага 

виготовлення, країна походження, які виконуються іаУабо експлуатуються (застосовуються) без оіримаиня відповідного дозволу) 
Технологічні транспортні засоби: 

1. Автонавантажувач ТОУОТА 32-8РС15. 20І7р.в., ідентифікаційний № 32-8РС15-62795, 
двигун № 2629679, номерний знак Т()І743ВС. висновок експертизи июдо відповідності ТІ З 
нормативно-правовим актам з охорони праці №80.2-02-302-3158.17 виданий ДП «КЕТЦ 
Держнраці»: 

2. Автонавантажувач СЛТ 0РІ5НТ, 2008р.в., ідеітти(1)ікаційний № Т25С-50139, двигун 
№026986Х, номерний знак Т001 79ВС. 

3. Авгоііавантаж\'вач САТ ^Рі8NТ, 2006р.в., іденти(1)ікаційннй № Т16О-70051, двигун 
№045037. номерний знак Т01448ВС. 

робочих м і с ц ь - 6 , втому числі на яких ІСНУЄ нідвиніеннй ризик вііннкнення 
кількість робочих місць, в 'і'ому числі тих. на яких ісп\є підвищений ризик 

травм - 6, будівель і споруд, на яких виконуються роботи -2 
виниктіення травм, будівель і спору'д(прнміщень),виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 

підрозділів) 
ІН1НІ відомості: 

Пріитщс, ім'я пні по оитькові осіб (іідііо(ііда.іі>іііі\ за доііірїитіїїіл вимог иікоііодааспиш з питань 
охорони прані та промнснхіоі безпеки: 

На ТОВ « ВД «Укріїол» наказами по підприємству призначені: 
Відповідальний за стан у^юв та безпечну органі'5ацію праці в цілому на підприємстві -
директор підприємства Мацишин О.М. 

за у гри.маніїя у сиравном} стані га безпечне виконання робіт по дільннним, а саме: 
Відповідальний 'ш справний стан та безнечнч екснл\атацію електрогосподарства - головний 
енергетик Маївіїв Б.М,. наказ 15 від 03.01.201 8р: 

- Відповідальний ІІ\ технічний стан і безпечну експлуатацію тазового господарства 
(обладнантія) - іоловний енергетик Матвіїв Б.М., наказ № 1 7 від 03.01.2018р. 

- Відіювідальтіий за технічний стан політра(1)ічного пппяпнаннд - [оловний механік Бойчук 
А.В., наказ №12 03.01.2018р. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 



головний механік Бойчук А.В., Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті -
наказ №13 від 03.01.2018р. 
Відповідальний за організацію безпечної та безаварійної експлуатації водогрійних котлів, 
посудин, що працюють під тиском, експлуатації трубопроводів гарячої води - головний 
енергетик Матвіїв Б.М., наказ № 16 від 03.01.2018р. 
Відповідальний за утримання в справному стані і безпечнч експлуатацію будівель іа сгюруд -
технічний директор Чорней В.Д., наказ №13.01.2018р. 

- Відповідальний за утримання в справному стані стелажних сисгем - головний механік Бойчук 
А.В., наказ №13 від 03.01.2018р. 

- Відповідальні за справний стан та безпечне проведення робіт вантажопідйомними 
механізмами (автонавантажувачі) - начальник транспортно-експедиційного відділу Доліщній 
1.1., наказ № 7 1 від 01.12.201 7р. 

- Відповідальний за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють під тиском (ресівери) 
- головний енергетик Матвіїв Б.М., наказ №14 від 03.01.2018р. 

Наявність аулсои охороіпі праці: на підприємстві наказом 01 від 02.01.2018 року створено 
службу з охорони праці в кількості 3-х осіб. СОП в своїй роботі керується Положенням «Про службу 
о.чорони праці», яке затверджено наказом № 76 від 18.12.2017 року іа чинними законодавчими 
актами з охорони праці. 
Наявність системи уііраа.ііиіія охороною праці: па підприємстві запроваджено в дію Систему 
управління охороною праці. Система (І)ункціоііує на основі Положення «Про систему управління 
охороно праці» затвердженого наказом №76 від 18.12.2017 року, наказу №04 від 02.01.2018року «Про 
розподіл обов'язків з питань охорони праці». До основних функцій управління охороною праці 
належать: 

• запобігання травм і шкоді для здоров'я працівників, а також забезпечення безпечних і здорових 
умов праці на рсібочих місцях; 
• унеможливлення та мінімізування ризиків у сфері охорони здоров'я та безпеки праці за допо^югоіо 
проведення результативних запобіжних заходів; , 
• організація та координація робіт; 
• облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці,визначення ризиків; 
• контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП; 
• стимулювання діяльності з охорони праці. 
/и(/)о/)мси!Ія про інструкції з охорони прсиїі та белісчиого викоііспиія робіт: на підприємстві 
розроблені та заі верджені інструкції з охороні праці по професіям та видам робіт згідію Положення 
«Про розробку інструкцій з охорони праці». Всі інструкції доведено до працівників підприємства, 
проведено відповідні інструктажі та перевірку знань згідно відповідних інструкцій. Інструкції 
затверджено і впроваджено в дію насгчпними наказами: №28 від 07 лютого 2014 року; №55 від 1 1 
червня 2013рок\'; №105 від 23 сертія 2016 року; №58/1 від 06 жовтня 2017року; Л''у 62 від 15 
лисіопада 2017рок\; № 65 від 22 листопада 2017року; №75 від 1 1 гр\дня 2017року; наказ №87 від 
12.1 1.2018р. (затверджено 1-0ІІ№29 «Для водія наватажувача» згідно «Правил будови і безпечної 
експлуатації навантажувачів», наказ Міністерства соціальної політики №1220 від 
27.08.2018р). 

Іиформація про проведеиня навчаїтя та іиструкілажів :з нитсть охорони нраиі: 
Па підприємстві згідно наказу Л''ЇІ 03 від 02.01.2018 року створена іюстійііо діюча комісія з перевірки 
знань, з ннтаїїь охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних 
Правил по охороїн праці. електробезпеці, надання першої меднчіюї допомоги та мають 
посвідчення. 
№ 
п\п 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Посада № протоколу, лага 
навчання з охорони 

праці 

№ протоколу, 
дата навчання з 
елсктробсзиеки 

Місце проведення 
навчання з ОП 

3 електробезпеки 
Маниіиіін Олег 

Міі.чайловіїч 
Директор № 05-16 від 13 травня 

2016р. 
КПЛОР «ЛНМЦОП» 

2 Чорней Василь 
Дмитрович 

Директор технічний № 05-16 від 13 травня 
2016р. 

№012-18 від 
21.03.2018р, V 

група. 

КП ЛОР «ЛНМЦОП» 

ТОВ «ЗНЦзОП» 
-І Малиць Роман 

Григорович 
Директор 3 

виробництва 
№ 05-16 від 13 травня 

2016р. 
КП ЛОР «ЛНМЦОП» 



4 Свинціцькіїй 
Андрій 

Володнчиїро-
вич 

Начальник 
виробництва 

№ 05-16 від 13 травня 
20 і 6р. 

КН ЛОР «ЛНМЦОП» 

5 Стельмах Олег 
Григорович 

Головний технолог № 05-16 від 13 травня 
2016р. 

КПЛОР «ЛНМЦОП» 

6 Матвіїв Богдан 
Миколайович 

Головний енергетик № 05-16 від 13 травня 
2016р. 

№22/17 від 19 
жовтня 2017р., 

V група 

КП ЛОР ЛНМЦОП» 6 Матвіїв Богдан 
Миколайович 

Головний енергетик № 05-16 від 13 травня 
2016р. 

№22/17 від 19 
жовтня 2017р., 

V група ПАТ 
«Львівобленерго». 

НІЦЛВ 
7 Бартків 

Ярослав 
Юрійович 

Інженер 3 охорони 
праці 

№ 013 від 26 грудня 
2017р. 

№ 014-17 від ЗО 
листопада 201 7р, 

IV група 

ТОВ «ЗУНЦзОП» 7 Бартків 
Ярослав 

Юрійович 

Інженер 3 охорони 
праці 

№ 013 від 26 грудня 
2017р. 

№ 014-17 від ЗО 
листопада 201 7р, 

IV група ТОВ «ЗУНЦз ОП» 
8 Киріич-

Анатолій 
Миколайович 

Уповноважена 
най мат їм и 

нрацівниками особа 
3 питань охорони 

праці 

Д'ї 07-15 від 23 жовтня 
2015р. 

№28/16 від 02 
грудня 20 1 7р., 

IV група 

КП ЛОР ЛНМЦОП» 8 Киріич-
Анатолій 

Миколайович 

Уповноважена 
най мат їм и 

нрацівниками особа 
3 питань охорони 

праці 

Д'ї 07-15 від 23 жовтня 
2015р. 

№28/16 від 02 
грудня 20 1 7р., 

IV група 
ПАТ 

«Львівобленерго», 
НІЦЛВ 

- ^ " — ' -К̂ " 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затверджені програ\иі 
проведення навчання, розроблені тестові білети но професіях з перевірки знань з нитаїїь охорони 
праці, наказом 05 від 02.01.2018 року затверджено план - графік проведення навчання з питань 
охорони праці в структурних підрозділах підприємства, згідно якого будуть проводиться щорічні 
навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 
Спеціальні навчання (первинні та періодичні) для водіїв технологічних транспортних засобів 
проводяться в спеціалізованих навчальних центрах. Допуск до роботи після проходження стажування 
на робочомч місці іа перевірки знань з питань охорі)пи праці під час екен;і\атації технолоілчних 
грапсноргних засобів. 
Екаї.іуитаїїіітсі Оокумеїткіїїія: на підприємстві є паспорти та іішіа експлуатаційна документація на 
технологічні іранспортнн засоби, розроблені робочі інструкції, інструкції з технічного 
обслуговуїиіння обладнання. гра(|)іки проведення технічних оглядів та діагностики справності систем 
1 "ГЗ. Сервісні робоїи ', технічного обсл\говч'вання і ре.монтл ГГЗ проводить ТОВ «Зевс-Сервіс», 
СДРГІОУ 32368835. ДЄТІВІЛ Г'У Держнраці у Заноріжській обласі і №122.16.23 дійсний до 20.10.2021 р. 
Забезпечення місоасіми ііЮііаіОусі.іьііОс'о піхнсіїїу: нрацівіїнки іііднриємсгііа забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно норм видачі спецодягу та інщих засобів 
індивідуального захисту у відновідності до чинних нормативних актів в повному об'ємі. Па 
підприємстві діють вимоги для забезпечення стандартів у сфері якості та безпечності вигоіовлепої 
продукції та виконання процесів виробництва згідно міжнародних вимог, відповідно до яких 
встановлено додаткові вимоги щодо застосування 313. виробничої санітарії, параметрів виробничого 
середовища. 
Н()/)маіті(іііо-пра(і()(іа. матеріаіьііо-іиехнічіїа 'база, иавча.чьио-мстодичіїе зсібезпечеіііія: па 
підприємстві існує необхідна нормативно-ііравова, матеріально-технічна база та навчально-
методичне забезпечення. Розроблено та введено в дію систему електронного зберігаїпія і доступу до 
нормативної документації з охорони праці та безпечного виконання робіт 

(приіиіиіс. 
о\(і|)оііі.і іірвіїї 

(Ції ос 
\\}^ іні|)ирлі|: 

ммип,л,і:іі.іііі\ кі лоїриміимія КІІМ01 І;ІК()ІІОЛ;ІКСІІІ;І -І ПІІ іамі, охорони п|);ті 
іі)о іі|)оііслсіііін м;ів'ц я щ іііс І р\ кл ;іж\ \ ПІП;ІІІІ, О\О|)ОІІИ прані. сксіі;і\пі 

аііоіи)! кі матста;іі,ш)-іе.\мі 

промне.іО]'.(ч Гк' аісічи. паяіапс'і і, сл\'жои 
Ч0КЛЛ1ШІІ а III І. 'іасоомі іііліпііл\"альікич 

ЛІ. наи'іалі.ио-мскіліічмого заое імечснкя) 

С.ІУЇЛ\ова.п>чук 
та іірпвиїнс) 

16 листопада 201 8р. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів госі 
Держнраці у Львівській області 

З А Р І Є С Т Р О В А Н О 

органі 


