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ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця 
Найменування юридичної особи: ДП''Ен Джі Метал Україна''компаніїН.Граверсен 
металварефабрік А/С 

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 80362, Львівська область, Жовківський район, смт. 
Куликів, вул. Шевченка, 73 

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 32993129 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Іванців Тарас Богданович 

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел,: (032) 243-11-22, 
факс (032) 243-11-44; п§-теіаІсот 

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Україна, 80362, Львівська область, 
Жовківський район, смт. Куликів, вул. Шевченка, 73 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002року на ДП ''Ен Джі 
Метал Україна'' страхування не проводиться т. щ. не є об*єктом підвищеної небезпеки. 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
Добровільний аудит з охорони праці не проводився. 

Я, Іванців Тарас Богданович - директор ДП ''Ен Джі Метал Україна'' цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці під час експлуатації таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки: 

Найменування обладнання підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу: 
- технологічні транспортні засоби (п. 5 додатку 7 до Порядку... в редакції постанови КМУвід 
07.02.2018 р.М 48): 

1, Підйомник ножичний 08-1930, 2002р.в„ ідент. № С830-52454, виробник - США; 

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 
На підприємстві працює 222 працівників з них 84 особи виконує роботи підвищеної небезпеки та 
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке перебуває на балансі підприємства. 
Кількість будівель і споруд (приміщень): 
Чотири. 
Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 
Одинадцять 
Інші відомості: 

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки: 
наДП "Ен Джі Метал Україна" наказом № 01-ОП від 09.01.2019р. по підприємству призначені: 
директор підприємства - Іванців Тарас Богданович; начальник виробництва - Каніцький Андрій 
Богданович; інженер з якості -Дацко Володимир Богданович; менеджер ЗЕД- Сидун Лідія 
Василівна; фінансовий директор - Пахолок Пазар Богданович; менеджер з персоналу - Сабалдир 
Ірина Ігорівна; інженер з охорони праці Рак Ігор Олександрович; інженер з налагодження та 
випробувань - Сойка Михайло Володимирович; головний механік - Чепіль Роман Зіновійович; 



начальник відділу постачання - Мусланов Юрій Олександрович; старший охоронник - Головко 
Юрій Євгенович, 
Всі відповідальні особи пройшли навчання та перевірку знань згідно чинного законодавства. 

Наявність служби охорони праці: 
наДП ''Ен Джі Метал Україна" наказом № 38-ОП від 15.06.2006р. створена Служба охорони 
праці та наказом № 20-011 від 14.01.2019р. переглянуто та затверджено "Положення про 
службу охорони праці підприємства". 

Інформації про інструкції: 
наДП "Ен Джі Метал Україна" наказом М 10-ОП від 09.01.2019р. переглянуті та затверджені 
по підприємству інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт згідно Положення. 

Забезпечення засобами індивідуального захисту: 
наказом № 22-ОП від 15.01.2019р. створено комісію та затверджено порядок видачі313 на 
підставі "Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці". 

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення: 
наДП "Ен Джі Метал Україна" наказом М 15-ОП від 10.01.2019 р. затверджено та введено у дію 
"Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питання охорони праці", 
підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці з плакатами та 
наглядними посібниками, також є нормативно правові акти з охорони праці. 

Про відповідальніс;і<Ла надання в декларації недостовірних даних попереджений. 

Іванців Т.Б. 
(ініціали та прізвище) 
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