
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Озерний край" 
(Відомості про роботодавця для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

81100. Львівська обл.. м. Пустомити, вул. Ставкова. 60, 
код ЄДРПОУ: 33050514 

місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, 

Гаврилов Сергій Володимирович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

факс.{032) 2471620, 02Єгпу.сот.иа(іа>.сітаіІ.сот 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Львівська обл., м. Пустомити. вул. Ставкова, 60, 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки) 

Інформація Про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

не вимагається 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
не проводився 

(дата проведення аудиту) 

Я, 

ГОЛПВНР УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦГ 

Гаврилов Сергій Володимирович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної осоШ) 

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 машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: 

1 Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м (п. 6 дод. 6 Порядку) 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або або машин, механізмів, устатковання 

2. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, отруйним газом (п. 18 
дод. 6 Порядку) 

підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії дата виготовлення, країна походження, 
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу. 

На підприємстві 15 працівників, з них З працівники виконують роботи 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

підвищеної небезпеки, на території товариства є 4 будівлі, 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

2 структурних підрозділи. 

ЛЬВОВА Інші відомості: Гаврилов Сергій Володимирович. Кучма Оле^^ , 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотрим4цця^9 1^ - 9 ^ 



Мирославович, Ковалик Ірина Ігорівна 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки). 

На підприємстві створена служба охорони праці: наявні необхідні * 
(наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з 

Інструкції З охорони праці, з працівниками проводяться інструктажі, 
питань охорони праці експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-

навчання та перевірка знань з питань охорони праці, працівники 
правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 

забезпечені засобами індивідуального захисту згідно встановлених 
норм, наявна необхідна навчально-методична література, 
нормативно-правова та матеріально-технічна база, експлуатаційна 
документація. 

С.В. Гаврилов 
(ініціали та прізвище) 

2018 р. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці« 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 


