
ДЕКЛАРАЦІЯ 

[овідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця: 

найменування юридичної особи: Дочірнє підприсмство «Вальво-
Бнергосервіс» ТзОВ «Вальво», 

місце її державної реєстрації: 79020, м. Львів, пр.-кт В.Чорновола, 59 офіс 14 

код платника: 41264221 

код виду діяльності згідно з КВЕД: 85.32-Професійно-технічна освіта 85.59-
Інші види освіти, н.в.і.у 

прізвище, ім'я та по батькові керівника: 

Костюк Мирослава Миколаївна-директор 

номер телефону, факсу: 0676027448 

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 

м. Львів, вул. Тернопільська, 2а; вул. Княгині Ольги, 104, за місцем 
розташування замовників послуг при кількості слухачів більше 25 чол. 

інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкдвання наслідків можливої щкоди: 

Я, Костюк Мирослава Миколаївна - директор, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства 
з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
та/а експлуатації (застосування) таких ман, ехазмів, устаткування підвищеної 
безпеки: Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів 
господарювання (п, 8 дод. 6): професійна підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації ІТР, які залучаються до виконання робіт 
підвищеної небезпеки. 

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм: бробочих місць з комп'ютером, 2 робочих місця з офісною 
технікою 

Кількість будівель і споруд (приміщень), кількість виробничих об'єктів, 
(цехів,дільниць, структурних підрозділів'^; 4 офісні пр^мітттеттттаг-шлігттаїтяпктгатга— 

\^^С(МР¥О^^. _ ?>Ш:.. ^ і 



[ші відомості: Відповідальна за дотримання вимог законодавства з охорони 
праці та промислової безпеки директор -Костюк Мирослава Миколаївна 

Наявність служби охорони праці: функції служби охорони праці виконує 
директор. 

Наявність інструкцій та інформація про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці: в ДП «Вальво-Енергосервіс» ТзОВ «Вальво», розроблені 
інструкції з охорони праці для усіх працівників. Працівники підприємства 
проходять навчання з охорони праці. З працівниками і слухачами проводяться 
інструктажі з охорони праці, які зареєстровані у відповідних журналах. 

Експлуатаційна документація: Наявна експлуатаційна документація в тому 
числі на обладнання, що використовується в навчальному процесі. 

Засоби захисту: В наявності засоби індивідуального захисту, у тому числі, 
які використовуються якості наочних взірців під час навчання. 

Нормативно-правова база: в наявності закони та нормативно-правові 
акти з охорони праці, зокрема: «Конституція України», «Закон України 
про охорону праці», «Кодекс законів про працю», <вакон України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», « Закон України «Про пожежну безпеку», « Закон 
України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
(ППАОП 0.00-4.12-05), «Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і 
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці 
неповнолітніх» та інші. 

Матеріально-технічна база: Навчальні класи та аудиторії, основне 
навчальне обладнання, устаткування для виконання навчальних програм; 
навчальні плакати з охорони праці, наочні взірці, макети, схеми, навчальні 
відеофільмн та комп'ютерна програма для перевірки знань осіб з охорони 
праці (НВП «Протек» м. Київ) , Ноутбук АСЕК Авріге 4740С32Мп 
Компютер ІпісІ Согетм ІЗ 3220/Системна плата А 8 ^ 8 8оскеі 1155 Р8В75-М 
/Накопичувач НВО \УВ 500СВ (\УВ50 Монітор "8ат8ип8" 
РепНуш БиаІ-Согс 2 Вио2.00СПг/1МВ 
Монітор 2 3 . 6 8 А М 8 ^ N С 824А300ВЬ ТРТ, Монітори ТРТ 22"8ат8ип8 
Р2250",Ноугбук АСЕК Авріге Тішеїіпе X 5830ТС-2414С64МпЬЬ, Принтер 
"НРЬ8-1100 А*, Принтер "Сапоп ЬВР-1120", Системний блок"СеЬегеп 
400А", Факсімільний апарат Р А N А 8 0 N I С КХ-РЬ403, Ксерокс + сканер 
М Ф У Сапоп 8-8ЕN8V8 МЕ 232^(1418С043), Ксерокс + сканер БФП НР 
Ьа8егіе{ М 1120, Телефон "ЬС-\У-7020" 



[авчал ь и о - N і стоди м и є забезпечення: в наявності навчально методичне 
забезпечсир 1 я , з о к р с м а : стандарти освіти та типові навчальні програми по 
професіям, робоча навчальна програма, плани та розклади занять, конспект 
лекцій з ДИСЦИПЛІНІ!, питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети, 
інші матер і али . 

(ініціали та прізвище) 
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Декл а ра І! І я зарссстрована у журналі обліку суб'єктів 
господпріоі іапня \ територіальному органі Держпраці 09 20 / / р. 

Примітка . !)ізичип особа 
рп-п її маяшюс'гІ. 
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