ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Мале приватне підприємство «Соломія»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вуя. Грушевського, 77
місце її державної реєстрації,

25231462,
код платника, податків згідно з ЄДРПОУ,

КВЕД: 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
код виду діяльності згідно з КВЕД,

Басараб Галина Романівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника

098-131-71-74
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На об'єктах замовника згідно укладених договорів
місце

(адреса)виконання робіт підвищеноі небезпеки та/або експлуатації
механізмів, устаткування підвишеної небезпеки)

(застосування;

машин,

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не має

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Басараб Галина Романівна

(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 під час виконання таких робіт підвишеної
небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3
найменування

виду робіт підвищеної

небезпеки

метра, крім робіт верхолазних та скелелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і
які виконуються без отримання відповідного

дозволу

більще над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
будівельних підйомників.
Кількість робочих місць - 3. в т.ч. з підвищеною небезпекою - 3.
кількість робочих місць, в Т . Ч . , на яких існує підвишений ризик виникнення

травм,

Будівлі і приміщення замовника, об'єкти згідно укладених договорів.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Басараб Галина Романівна

ідальних за дотримання вимог законодавства
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відпові;
охорони праці та промислової

о

>

^3

а:

На підприємстві розроблені та затверджені
наявність

з питань

безпеки)

охорони праці, з працівниками

ІНСТРУКЦІЙ З
інструкцій, інформації про проведення

Проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань з ПИТЕ

навчання та інструктажу з питань охорони пркіц'

ии праці. '

Наявна експлуатаційна документація на устаткування. Працівники забезпечені спецоексплуатаційноі документації,

засобів індивідуального

захисту,

дягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно встановлених
нормативно-правоБОї

та матеріально-технічної

бази,

норм. Наявна необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна база.
навчально-мєтодичного

забезпечення)

Басараб Г. Р.
;ініціали та прізвище;

«^1

» лютого 2017 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіа^тьному
органі Держпраці

