
Д Е К Л А Р А Ц І Я 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки 
Відомості про роботодавця ТОВ «Житло Буд Сервіс»» 81053, Україна, Львівська обд.Яворівський р-

н,м.Новояворівськ, вул.Січових Стрільців,10, ЄДРПОУ37606590, КВЕД43.22 Монтаж водопровідних 
мережусистем опалення та кондиціювання, 81,10 Комплексне обслуговування об*єктів,41,20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель, 42.11 Будівництво доріг і автострад. 
(ДІЯ юриличгіої особи: найменуванню юридичної особи, місце ІТ державної растраісії. кол платника податків згідно ч €ДР1 !0У, код виду діяльності чіідно 

•і квгд, 
Лобуш Ігор Іванович 
пріївищс, ім'я та по батькові 

( 2 5 6 ) 4 - 0 0 - 1 5 . с-таіІ:*-еЬ8(д)икг.пе^ 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

81053, Україна, Львівська обл. Яворівський р-н м.Новояворівськ вул.Січових СтрільцівЛО 
місіїе.аііреса виконання робіт [іідвиїцсної небезпеки та/або експлуатаиіі (застосування) машин, механізм і в,устаткування підвищеноі небезпеки 

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

(найменування с[рх\оеої компанії, сірок дії страхоного ік);ііс)',номер і дата його видачі) 

Я, Лобуш Ігор Іванович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприсмця) 

^^ією 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 
затвердженого постановою КМУМІ107 від 26.10.2011р.: 

-Ремонтні, мснтажні, будівельні та інші роботи^ що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім 
!)обіт верхолазних та скалелазних, що виконіються на висоті 5 метрів і біпьше над поверхнею грунту, з 
г}^рекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних 
колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників (п. 7 додатку 6 Порядку.*,). 
(иііи\и:іі\вання іііід) робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаті^вання підвищеної небса/іеки, їх марка, номер партії, лага вигоговлення, країна 

походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідіюго дочволу 

Кількість робочих місць З, в тому числі тих з підвищеною небезпекою - 3,1- будівля, 2 приміщення 
кількісіь робочих місць, в іому чисгі тн\ , на яких існус пгдкиїнений ричкк в!і*'і'^неинн травм. б)ДІ8СЛь і споруд (примініень). виробничих об'єктів 

(цехів, дільнииь. сірукт^рник підрозділів) 

Інші відомостііУ^^^уш Ігор Іванович 
(ирізвиїне, ім'я І а по батькові осіб, відповідатьЕінх за дотримання вимої законодавства .і питань охорони пралі та промислової безпеки^ 

/ ідприємстві створена служба охорони праці, працівники підприємства під час прийняття на 
ріуцфту і в процесі роботи проходять усі види інструктажів з охорони праці, навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці. Розроблені і затверджені інструкції з охорони праці, що діють в межах 
підприємства, що встановлюють правила виконання задекларованих робіт праиівниками на території 
підприємства, на робочих місцях, відповідно до нормативно ~ правових актів з охорони праці 
Підприємство забезпечене навчально-методичними, нормативно-правовими актами та актами з 
охорони праці, матеріально-технічною базою у відповідності до вимог. Працівники забезпечені 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
оезоп овленими нормами 

кшїГінформації про проведення навчання та інс іруктажу з питань охорони пращ, 

1.І.Лобуш 
(ініціали та прізвище) 2 0 _ р. 

а у журналі обліку Львівській області -^^М 
суб'єктів і%еІЙ^^^чб^ния у Головному управлінні 
Держпращ^у 

ГОЛОВНЕ у т у ^ Ш Л і Н І Ш • Л Ь В І В С Ь К А М І С Ь К А Р . М А 

:̂ і їі-'-о ни-шнл .имінісш-твних ПОСЛУГ 

Лої.ии<-нний О л « г Ігорович 


