
Декларація 

^^^лтіо^тивних^^^^ Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

від 
вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавцягТовариство з обмеженою відповідальністю "Дослідно- механічний завод 
''Карпати", 81652,Львівська обл.,м.Новий Розділ,вул.Ходорівська,4. 

Код платника згідно ЄВРПОУ: 37958251 

Керівник: директор - Гапатин Ростислав Романович 

Тел.№(03261) 3-14-40, етаі і : іпЬ@сІтг-кагра1:ухот 

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) 
машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки 81652,Львівська обл., м.Новий Розділ, 
вул.,Ходорівська ,4. 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - відсутній. 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -не проводився. 

Я,Гапатин Ростислав Романович, 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, устаткування підвищеної небезпеки,а саме технологічні транспортні засоби 
автонавантажувачі: 

1) ДВ 1733.33.22-1986 року випуску,Болгарія,заводський №38211500083; 
2) ДВ 1792.45.20-1987 року випуску,Болгарія,заводський,№38211510179. 

Кількість робочих місць-114,в тому числі 2,на яких існує ризик виникнення травм, 
будівель і споруд-26,приміщень-97,цехів-4,дільниць-7,служб-2. 

Вх. № 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЩ 

Інші відомості: 

Гапатин Ростислав Романович-директор,Прінда Василь Миколайович-головний 

інженер,Леськів Роман Степанович - заступник головного інженера, ,Гапатин Богдан 

Романович- головний енергетик, ,Попадюк Ігор Михайлович-головний механік, Штирбу 

Сергій Федорович-начальник ТД,Говор Петро Тимофійович-заступник начальника ТД,Савка 

Іван Федорович-заступник начальника ТД. 

Наявна відповідна документація з питань охорони праці (Положення про службу 

ОП,Положення про СОУП,Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань ОП). На підприємстві створена служба ОП(начальник відділу ОП Харишин І.М), наявні 



посадові інструкції,наявні та затверджені інструкції з ОП для працівників, проводяться з 

працівниками інструктажі,навчання та перевірки знань з ОП. Наявна експлуатаційна 

документація на устаткування,призначені відповідальні за технічний та справний стан 

навантажувачів ,персонал забезпечений засобами індивідуального захисту згідно норм, 

нормативно правовими актами з питань охорони праці, створена відповідна матеріально-

технічна база для забезпечення безпечного виконання робіт. 

Р.Р.Гапатин 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці у Львівській області. 

№ ̂ ^ ^ ^ 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 


