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ДЕКЛАРАЦІЯ
матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промисловоі безпеки
ВІДПОВІДНОСТІ

Відомості про роботодавця ФОП Корейба Володимир Степанович
(для юридичної особи:

найменування

Юридична адреса 79024, Львівська обл., м.Львів вул. Кукурудзяна 1а
юридичної особи, місце 11 лержавної

реєстраціі,

Поштова адреса: 79024, Львівська обл., м.Львів вул. Кукурудзяна 1а,
ЄДРПОУ 1808202212;
будівель
код платника

податків

41.20

Будівництво житлових і нежитлових

згідно з ЄДРПОУ,

код виду дічльності

Корейба Володимир Степанович^
прізвище, ім'я та по батькові

згідно з КВЕД,

______________________________________

керівника;

тел. 0676708158
___.._________^_
На об'єктах виконання робіт згідно укладених договорів із Замовником у
Львівській області.
Інформація про на явність договору
страхування
цивільної
відповідальності
перед третіми особами стосовно
відшкодування
наслідків можливої шкоди
(найменування страхової компанії
Я, Корейба Володимир Степанович,
(прізвище, ім'я та по батькові

керівника

юридичної

особи

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, механізмі в, устатковання
підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скалелазних, 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

В товаристві працює 15 працівників, в тому числі 12 з підвищеною небезпекою,
будівлі відсутні, в користуванні перебуває одне орендоване офісне
приміщення, яке обслуговується орендодавцем. Виробничих об'єктів, цехів,
дільниць, структурних підрозділів немає.
Інші відомості Директор - Корейба Володимир Степанович;
(прізвище,

ім'я та по батькові

осіб,

Створена служба ОП в особі інженера з ОП Вавронишина Миколи Григоровича
відповідальних

-за дотримання

вимог законодавства

з питань

Наявні всі необхідні інструкції з охорони праці, проводяться інструктажі,
охорони праці та промислової

безпеки,

наявність

служби

навчання та перевірка знань з питань охорони праці, працівники забезпечені
охорони

праці, інструкцій,

інформації

про

проведення

засобами індивідуального захисту згідно встановлених норм, наявна необхідна
навчання та інструктажу

з питань охорони

прац:,

іаеіД4^ьно-методична література, нормативно-правова та матеріально-технічна
^•^кЬШІЙу^ьі^'-йної документаці і, засобів індивідуального

йна документація.
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