
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Державне підприємство «ЗахідНип Рксперіцо-технічний центр. Держпраці»
(лля юрмличпої особи: пайменувапня юридичної особи.

79037. м. Львів, ву.і. Богдана Хмельницького, буд. 233а.
місцезнахАдження.

20774790
кол зі ілио і Є Д Р ІІО У .

11 їж лик Михайло Михайлович директор
прізвище, ім'я і іі по батькові керівника.

(.032) 293-22-60. /сіє а та іІ.Ь  і\ .иа
помер телефону. 'іе:іефак"с\. адреса електронної п о їт  и:

79037. Львів, ву.і. Богдана Хмельницького, 233а. та за адресами замовників
міспе виконання робіт піл ви пісної небезпеки га або ексіїлх а і анії

згідно \ кладених договорів в тому числі на території Рівненської області
('застосування) маниш, механізмів. >статконання підвищеної небезпеки)

інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

ПрАТ АЦ СК «СК АРБН И Ц Я» до 19.09.20)8 р. договір №  10/1401/] 1В/1" від 31.08.2017р
( найменування страхової компанії, сі рок д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного ач. лі 11 \ з охорони праці
02.03.20! 8 року

(лата проведення аудиту)

Я, ПІн("лик Михайло Михайлович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

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 машип. механізмів, устатковапня підвищеної небезпеки:
Е кспертиза стану охорони праці іа безпеки промислового виробництва суб'єктів

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та або машин, механізмів, устатковапня підвищеної небезпеки.

господарювання, які в и к о н у ю т ь  роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

небезпеки ( іі. 17 додатку 6 Порядку. . .);.
(застосовуються) осі отримання відповідного дозволч.

Кількість робочих місць 104. в і . ч. з підвищеною небезпекою 44
кількість робочих міспь. \ томч числі тих. па Я К И Х  ІСП\( підвищений ризик впнпкнсппя травм.

Будівель -1, приміщень 27, егру курних підрозділів
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: ІІІпслик Михайло Михайлович, Макар Ярослава Романівна,
( прізвище, ім’я га по батькові осіб, які відповідають

Кімак Ярослав Ярославович, Багрій Володимир Дмитрович, (.' гадник Сві тлана
за до гриманням вимог законодавст ва з питань охорони прані га промислової безпеки:



2

Миронівна, Демків Володимир 1 Ісіровпч. Мелеш ко Анатолій Мелені ииович. 
Чубко. Василь Васильович. Вовкуи І арас Іванович. Мартппяк Ігор Любомирович. 
Ьоруцький Мар ‘я 11 Гри горо ві і ч.
На підприємстві створена служба і охорони праці, розроблені та затверджені

наявністю служби охорони прані, інструкцій.

інструкції з охорони праці, з працівниками проводяться інструктажі, навчання та
інформації про проведення навчання та інструктажу ч питань охорони праці.

перевірка знань з питань охорони прані. 1 Ірацівцики забезпечені спецодягом та
екеїич атаційпоЬ'Юкумсіп а ції. чаеобін індивідуального чахнет>.

іншими засобами іпднвідуа^пош захисі у згідно з встановленими нормами.
пормативнодіравової/іі .\ште|Уадьно-те\пічної бані навчально-методичного чабечнеченпя)

Наявні необхідна поруїп иві/(>і^това іа матеріально-технічна бази, навчально-

11 Іпє.пік М.М.
(ініціали та прізвище)

декларація зареєстрована у журналі ооліку суб'єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці 20 р. №

м ето д и ч и є з а о ез 11 е ч с н

-ґ5


