
Д Е К Л А Р А Ц І Я 
в і д п о в і д н о с т і м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї б а з и в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь 

о х о р о н и п р а ц і 

Відомості про роботодавця 

Товариство з обмеженою відпові дальністю «Амярдіко 120 Україня>>, 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Україна. 81400. Львівська обл.. м. Самбір. вул. Промислова. 3. код Є Д Р П О У 32985893 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

Боднарчук Юлія Ярославівна. 03 (236) 60569. іЬ@Ьс1і.с!к 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти. 
за адресою 81400. Львівська обл. м. Самбір вул. Промислова. 3. 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ^ Г о с ц Т к і іГ 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і да'М йУго видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 21.05.2018 р. 
(дата проведення аудиту) 

Я._ Боднарчук Юлія Ярославівна. 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з пцтань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки: 

• зберігання балонів із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним газом (пЛ8 додатку 6 до 
"Порядку..."); 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного дозволу, 
_49 ; 

Г кількість робочих місць, 
_4 
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих 
об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
Інші відомості 

Петрунів Володимир Іванович, головний енергетик, відповідальний за зберігання, експлуатацію та 
транспортування балонів із зрідженими та стисненими газами 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; 

Положення про службу охорони праці, положення про систему управління охроною праці, положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту; 

Наказ № 2 1 - 0 П від 12.09.2018 р. про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань 
охорони праці (голова комісії - директор Ю.Я. Боднарчук. члени комісії - головний енергетик 
В.І.Петрунів. головний інженер А.І. Мисак. інженер з охорони праці О.М. Кіт, уповноважена 
найманими працівниками особа з питань охорони праці В.С. Калінецький) ^ 1 
Наказ № 21-ОП від 05.06.2017 р. про затвердження інструкцій з охорой ї^Оір^Ґ і їошидах робіт та 
професіях, які діють у ТОВ «Амардіко 120 Україна». 
Наказ № 1 8 - 0 П від 01.10.2018 р. про призначення відповідального за вий)нання газополум'яних робіт 
та за зберігання, експлуатацію та ^^ШШЩЦт^щ 
головний енергетик В.І. Петрунів. ^ 'пт^т.-...^^.. ЦеНТР̂ ННЯ̂ МІЖСТ̂ Ш мЛ ЬВОВАІ 

Адміністратор <^ ^ 



Наказ ^̂Г̂  1 1 -ОП від 20.04.2018 р. про призначення відповідального за газове господарство - головний 
енергетик В.І. Петрунів. 
Наказ №!І-ОП від 02.01.2019 р. про призначення відповідальних осіб за видачу нарядів-допусків на 
виконання робіт підвищеної небезпеки (головний інженер А.І. Мисак. головний енергетик В.І. 
Петрунів) 
Посвідчення №09-12/33 директора Ю.Я. Боднарчук. посвідчення №01-122/Д інженера з охорони праці 
О.М. Кіт, посвідчення головного енергетика В.І. Петрунів. посвідчення № 1 0 головного інженера А.І. 
Мисак. посвідчення №01-122/Д контролера з неруйнівного контролю (уповноважена найманими 
працівниками особа з питань охорони праці) В.С. Калінецький про перевірку знань з питань охорони 
праці, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з загальних питань охорони праці № 0 1 -
122/Д від 19.04.2019 р.. видані Д П «Західний ЕТП». 
Протокол №011/18 від 02.05.2018 р. перевірки знань з електробезпеки В.І. Петруніва. виданий 
Дрогобицьким відділенням навчально-інформаційного центру ПрАТ «Львівобленерго». повторна 
перевірка знань з електробезпеки В.І. Петруніва від 22.05.2019 р. . 
Протокол № 1 та № 2 від 26.02.2019 р. засідання комісії підприємства з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників підприємства. Протокол № 3 від 17.05.2019 р. засідання комісії 
підприємства по перевірці знань працівників (в т.ч. електрозварників) з електробезпеки. 
Посвідчення №12007348 директора Ю.Я. Боднарчук. посвідчення № 12007349 інженера з охорони 
праці О.М. Кіт, посвідчення № 12007351 головного енергетика В.І. Петрунів. посвідчення №12007350 
головного інженера А.І. Мисак. посвідчення №01-122/Д контролера з неруйнівного контролю 
(уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці) В.С. Калінецький про 
проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, протокол № 230/19 від 
16.05.2019 р. 
Витяг з протоколу №12-106 від 04.05.2018 р. перевірки знань відповідальних по нагляду за справним 
станом і безпечною експлуатацією посуд, що працюють під тиском, виданий ДП «Західний ЕТЦ» 
(головний енергетик В.І. Петрунів). 
Витяг з протоколу №12-107 від 04.05.2018 р. проведення атестації працівників, що обслуговують 
посудини під тиском (слюсар-ремонтник П.В. Фігура). 
Посвідчення №10-203/9 про повторну перевірку знань відповідального за технічний стан і безпечну 
експлуатацію систем газопостачання, протокол повторної перевірки знань №10-156 від 13.06.2016р.. 
виданий ДП «Західний ЕТЦ» (головний енергетик В.І. Петрунів). 
Протокол №18/03-24-2 від 13.04.2018 р. проведення атестації зварників, виданий ДП «Західний ЕТЦ» 
(газозварник В.П. Сюма. посвідчення зварника посвідчення №ВС-26-13/06-08). 

^ Протокол №18/03-23-1 від 13.04.2018 р. проведення атестації зварників, виданий ДП «Західний ЕТЦ» 
(зварник Р.С. Король, посвідчення зварника посвідчення №ВС-26-13/06-05). 
Протокол №18/03-21-1 від 13.04.2018 р. проведення атестації зварників, виданий Д П «Західний ЕТЦ» 
(зварник Б.Р. Гавдьо. посвідчення зварника посвідчення №ВС-26-13/06-01). 
Перелік професій і посад, яким безоплатно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби 
індивідусшьного захисту, перелік питань вступного інструктажу для працівників, перелік робіт 
підвищеної небезпеки, на які видається наряд-допуск, перелік посадових осіб та спеціалістів 
відповідальних за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, перелік інструкцій з охорони праці 
по видах робіт, перелік посадових інструкцій, перелік посадових осіб, які зобовязані проходити 
перевірку знань з питань охорони праці, перелік журналів з охорони праці та електробезпеки, які 
ведуться на підприємстві, перелік нормативних актів та положень, наявних на підприємстві, перелік 
засобів індивідуального захисту, спецодягу та спецвзуття. наявних на підприємстві, заключний акт за 
результатами періодичного медичного огляду працівників підприємства. 
наявністю служби о>̂ оре4Ч-и праціг'іщцрукцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
ексіїііуатаційноіИї^^ індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази 
навчально-м^п^однчногс " 2 .'̂  

Ю.Я. Боднарчук_ 

20 травня 2019 р. 

Декларація 
Держи раці МІсШП 

(ініціали та прізвище) 

Головне управління Держпраці 
^курналі обліку суб'єктів господа| |юван.уя/^ЕБ^ЙфЙбййШіку оргіні 


