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Відомості про роботодавця Сокальське МІСЬКО комунальне підприємство водоповідно-каналізаційного
господарства
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її
Україна, 80001, Львівська область, м.Сокаль, вул.Героїв УПА ,23
державної реєстрації,
ЄДРПОУ 20845840 Види діяльності за КВЕД 37.00 каналізація ,відведення й очищення стічних вод.
43.22 монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондицюнування, 36.00 забір очищення
та постачання води.
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
Директор Лащук Ігор Васильович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
тел.(03257) 7-37-26, факс: 7-37-35 5окаІУОСІ@теІа.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
80001, Львівська область, м.Сокаль, вул.Героїв УПА,23
Виробничі об'єкти МКП "Сокальводоканал" розташовані в м. Сокальта смт. Жвирка Сокальського
району
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я,
Лащук Ігор Васильович,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної ба^и та умов д^зі0(;).цд МІСЬКА РАДА
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робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
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, будівельних підйомників, (п.7 додоток 6)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка,
КІЛЬКІСТЬ робочих місць 84 ч., з них 22 робочих місця з підвищеною
небезпекою, з них роботи, що виконують на висоті понад 1,3 м,- З тимчасово робочих місця. На
підприємстві 18 будівель.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без
отримання відповідного дозволу, експлуатаційна документація ( паспорта, інструкції з експлуатації) в наявності. Кількість
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,будівель і споруд (приміщень),
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор МКП ''Сокальводоканал", енергетик, завідувач складом пройшли навчання та
перевірку знань з питань охорони праці в ПП ''Західний навчально-інформаційний центр з охорони
праці та промислової безпеки'' м.Львів (протокол №01-02/1 від 11.05 2017р., протокол №01-01 від
19.02.2016р., протокол №01-01 від 19.02.2016р.).
На підприємстві створена служба охорони праці в кількості 1 особи. Розроблено, затверджено та
введено в дію положення про службу охорони праці № 72 від 31.05.2017р. Створена комісія з
перевірки знань з питань охорони праці. Всі члени комісії пройшли навчання у ЗЕТІД згідно
протоколу № 01-02/1 від 11.05.2017р., №01-01 від 19.02.2016р., №13-70 від 25.06.2016р., №12-381
від 22.11.2016р.
Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом, спеціальним
взуттям, захисними касками, сигнальними жилетами. Працівники підприємства, які виконують
роботи підвищеної небезпеки проходять інструктажі з питань охорони праці у встановлені терміни
а також організовано щорічні медичні огляди.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації
про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,
засобів індивідуа^ного захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази,
навчально-методичного забезпечення)
Лащук І. В.
(ініціали та прізвище)

вересня 2017 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

