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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Приватне акціонерне товариство

«Львівобленерго»

місце проведення державної реєстрації: Управління державної реєстрації
юридичного департаменту Львівської міської ради
місцезнаходження юридичної особи: 79026 Львівська обл.., м. Львів, Сихівський
район, вул. Козельницька, будинок З
ідентифікаційний код, згідно з ЄДРПОУ: 00131587
код виду діяльності, згідно з КВЕД: 85.59
прізвище, ім'я та по батькові керівника: Матвіїшин Володимир Євгенович
тел. (032) 239-21-13
тел./факс. (032) 239-21-14
капс@1ое.ІУІУ.иа

адреса виконання робіт: м. Львів, вул.. Козельницька, 3;
м. Дрогобич вул.. Стрийська 118/1;
м. Броди вул.. Енергетична, 2а

Договір
цивільної
відповідальності
перед
відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній.

третіми

особами

стосовне

Я,
Матвіїшин
Володимир
Євгенович
цією декларацією
підтверджук
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства :
питань охорони праці під час навчання з питань охорони праці працівників іишю
суб'єктів господарювання.
Інші відомості:
Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони прац
та промислової безпеки:
Матвіїшин Володимир Євгенович - Голова правління ПрАТ «Львівобленерго»;
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРАЦІ

ННЯ АДМІНИРАМВНИХЛОаіУ^/Д-ПЬеОВА

ш
від'

йрмініг,'патоо

Гимлянськз Нгталія

Воденніков Роман Олександрович - директор з охорони праці-начальник слу
охорони праці ПрАТ «Львівобленерго» ;
Грицько Володимир Іванович - начальник навчально-інформаційного центр
ПрАТ «Львівобленерго».
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» створено службу о х с ' ,
праці ПрАТ «Львівобленерго» - 11 чол.
Наявні відповідні інструкції з охорони праці для працівників, інструк
охорони праці на виконання робіт, інструкції з експлуатації обладна,>р
електроустановок.
З працівниками проводиться навчання та інструктажі з питань охорони праці.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту згідно встановлени
норм.
Нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-методичн»
забезпечення відповідають вимогам ліцензування
освітньої діяльності (ЛІЦЄНА*
Міністерства освіти та науки України №636611 серія АЕ від 08.06.2015рок)а^
надання освітні^ послуг навчальними закладами, пов'язаних з одер'*«^.!!я
професійної (Х^іти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-техи'.ноі
навчання, пр^^підготовки, підвищення кваліфікації).

Матвіїшин В.Є.

Декларація зареєстрована в журналі
територіальному органі Держпраці
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господарювання

