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82300.Львівська обл. м.Борислав. вул. Шевченка^ будинок 142
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Виконавчий комітет Бориславської міської ради Львівської області
місце п державної реєстрації,

22400651, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Матусяк Володимир Тадейович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

телУФакс (03248) 4 - 2 4 - 13
номер телефону, телефаксу;

Львівська область: м.Борислав, м.Трускавець. Дрогобицький район
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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, Матусяк Володимир Тадейович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та експлуатації таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
ЦІЄЮ

1) Ремонтні, монтажні, будівельні 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 (п. 7 додатка 6 Порядку..
{найменування видів робіт підвищеної небезпеки)

Кількість робочих місць - 14. В т.ч. З підвищеною небезпекою - 11.
кількість робочих місць, в Т.Ч., на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Будівель - 1. приміщень - 3.
будівель і споруд (приміщень).

Інші відомості: Матусяк Володимир Тадейович - директор: Говірко Ігор Іванович виконроб; Білан Лев Ярославович - механік: Сорочак Тарас Іванович- інженер з
охорони праці.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)

На підприємстві створена служба охорони праці, розроблені та затверджені інструкції
наявність служби охорони праці, інарукцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

з охорони ПрЯДЬ 31

з питань охорони праці.

Наявна сксялуятаїтД—

Працівники забезпечені спецодягом, спеїшзуттям та іншими тасобамя індивіл\атьного
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

захисту згідно встановлених норм. Наявні необхідна нормативно-правова та матеріаіьно
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

технічна бази, навчально-методичне забезпеченні
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В.Т.Матусяк
(ініціали та прізвище)

2017 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у Головному
управлінні Держпраці у Льщв^кій області.

