
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності мао'еріально-'гехнічноі бази роботодавця 

вимоі<ам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця: 
Фізична особа підприємець 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи. 

Львівське міське управління юстиції 
місце її державної реєстрації 

3238509099 
код платника податків згідно з ЄДРПОУ 

43.39 І Н Ш І роботи із завершення будівництва 
код виду діяльності згідно з КВЕД 

Гринишин Назар Андрійович для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батьковх, 
КС 999166 Самбірським МВ ГУДМС України у Львівській обл, 

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 
22 Л Ю Т О Г О 2014 р. 

Львівська обл.,Самбірський район, м. Рудки вул.Коновальця 28. 
місце проживання 

т.м. 097 455 0099 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

на обєктах виконання робіт згідно укладених договорів з 
замовником у Львівській області 

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки 

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

(найменування страхової компанії. 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Я_£ Гринишин Назар Андрійович 
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця) 

Ц І Є Ю 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: 
Роботи із завершення будівництва: 
Оштукатурення стін, стель; влаштування цементно-п 
малярні роботи; утед 

Адміністратор Архипович Дмитро 



подальшим оздобленням та пофарбуванням фасадними фарбами, 
монтаж фасадних риштувань та інші роботи, що виконуються на 
висоті понад 1.3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що 
виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з 
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів 
та будівельних підйомників 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

У підприємця працює 4 4 працівника в тому числі 2 0 з підвищеною 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

небезпекою, будівлі відсутні, офісне приміщення знаходиться за 
небезпекою, виникнення травм, будівель і споруд (приміщень) 

місцем проживання, виробничих обєктів, цехів, дільниць, структурних 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

підрозділів немає 

Інші відомості: 
Відповідальний за виконання задекларованих робіт, 

закнодавства з охорони праці : 
Підприємець - Гринишин Назар Андрійович, пройшов 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП 
"Західний експертно-технічний центр" (протокол №01-168/1 
від 22.06.2017 року) 

прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог 
"Н/ наявні всі необхідні інструкцій з охорони праці, працівникам 

законодавства з питань охорони праці тапромислової 
проводяться Інструктажі, навчання та перевірка знань з 

безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, 
питань ОП , працівники забезпечені засобами індивідуального 

інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
захисту згідно встановлених норм , наявна необхідна 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
навчально — методична література , нормативно - правова, 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного 
експлуатаційна документація. 

забезпечення) 

Гринишин Н.А. 
(ініціали та прізвище) 

^03" липня 2017р. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювані^:Я-Щ ->̂ Г̂̂^ управлінні Держпраці у 
Львівський ^^^а^ЙГі><'ГЛ:, 


