ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Приватне підприємство „Галицька Будівельна Група"
(для юридичної о с о б и : найлленування юридичної о с о б и ,

79035, Львівська обл., м. Львів, вул.. Зелена. 238
м і с ц е її державної реєстрації,

36873811; КВЕД 41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель.
код платника податків згідно з Є Д Р П О У . код виду діяльності згідно з КВЕД,

Циганок Валерій Анатолійович
прізаииде, ім'я та по батькові керівника;

(032) 244-21-27
номер телефону, телефаксу;

на об'єктах будівництва у Львівській області згідно укладених договорів
місце [адреса] виконання робіт підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвииденої 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, н о м е р І дата його видачі)

Я. Циганок Валерій Анатолійович
(прізвише, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією 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 підвишеної небезпеки:
Ремонтні монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
понад Ц метра, крім робіт верхолазних та скалелазних, що виконуються на
висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого
настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок,
механічних підіймачів та будівельних підйомників (п, 7додатка 6 Порядку...};
які виконуються без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць.

Кількість робочих місць - 9, в т.ч. з підвищеною небезпекою - 9.
кількість робочих місць, в т.ч., на яких існує

ПІДВИШ.ЄНИЙ

ризик виникнення травм.

Будівель - 4. приміщень - 4.
будівель і с п о р у д (приміидень).

Інші відомості: Циганок Валерій Анатолійович, Шевчук Володимир Степанович.
Щербатий Олег Євгенович, Баркар Віктор Миколайович. Бєлік Олексій
Анатолійович, (прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавство з питань
охорони праці та промислової безпеки)

На підприємстві створена служба охорони праці в особі інженера з охорони праці.
наявність служби охорони прааі, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони
проці,

розроблені та затверджені інструкції л охорони праці, з працівниками проводяться
інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Наявна необхідна
експлуатаційна документшія. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
експлустацІйиоїдок/,^іЄі.гацГІ, засобі? індивідуального захисту.

іншими засобами індивідуального зяхисту згідно встановлених НОРМ. Наявні
необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна бази, навчально-методичне
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

забезпечення.

В.А. Циганок
(ініціали та прізвище)

2017 р.

Декларація зареє
органі Держпраш

а у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

