ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАЛА
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ІНЯАДМІНІСТРАТІіВНйХПОаУГ

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Комунальне підприємство "Радехівське міське водоканалізаційне господарство"
(для юридичної особи: найменування

80200 Львівська область. м.Радехів. ПР. Відродження. 4.
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

33465198. 36.00. 37.00
податків згідно з ЄДРП0У, код виду діяльності згідно з КВЕД

Крет ІГОР Тадейович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
номер облікової картки платника податків (не зазначається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел/факс (03255) 41051. е-таіі: кргасІеІ<ИІУ<5)икг.пег
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

80200 Львівська область. м.Радехів. пр. Відродження. 4.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (зааосування) машин.
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
(найменування страхової компанГі,

строк ди страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Ноет Ігор Тадейович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті 1.3 метра, нрім робіт
верхолазних, та сиалелазних, що виконуються на висоті 5 метрів І більше над поверхнею грунту, з
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підвісних нолисои.
механічних підіймачів та будівельних підйомників (п. 7 додаток 6)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата
виготовлення, країна походження.
які виконуються та/або експлуатуються (застосовунїться) без отримання відповідного дозволу,

робочих місиь -1. в тому числі тих, на яких Існує підвищений ризик виникнення травми -1, споруд І
будівель - 8. дільниць - 5
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель іспоруд (приміщень), вирйбничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
~

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРАЦІ

ульвівісл>кійл)МАдз;і
Вх. N

Інші відомості Коет Ігор Тадейович - диоентоо підприємства
Федорусь Дмитро Ігорович - головний інженер
Панчук Володимир Васильович - начальний служби
господарства

^
водопровідно-каналізаиійного
^

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за доіримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявнїс
служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,
засобів індивідуального захисту, иормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Створено службу з охорони поаиі в особі інженера з охорони проиі Коемси Лесі Романівни
На підприємстві наявні необхідні інструкції з охорони поаиі для працівників по професіях та видах
виконаних робіт.
З працівниками проводяться встановлені Інструктажі з питань охорони поаиі. навчання та
перевірка знань.
Наявна експлуатаційна документація.
Працівники забезпечені засобами індивідуального то колективного захисту згідно встановлених норм.
Наявна нормативно - правова та матеріально - технічна базо.
І.Т.Крет
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