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20'
законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця

Комунальне підприємство «Бориславтеплоенерго»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

82300, Львівська область, м.Борислав., вул. Коваліва 52А, 13809128,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Дубас Богдан

Степанович

тел/факс

( 03 248)5-25-97

1ер1оЬг(а),икг.пеІ

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце

проживання, реєстраційний

номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

По об'єктах підприємства, а саме : адміністративна будівля, приміщення котелень - 11 шт.: по
вул.Сосюри, по вул.Коваліва, по вул. Куліша. СШ № 8 - 2 прим., по вул. В.Великого ( СШ № 7 ),
по вул.Грушевського 29. по вул.Вояків ОУН-УПА, по вул .Дорошенка, по вул.С.Бандери (СШ №6) 2 прим.; 2 прим, бойлерних, приміщення механічної майстерні з прибудованим гаражем.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної 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, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,

Дубас

Богдан

Степанович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
Роботижо виконуються на висоті понад 1,3 м
(найменування виду робіт

підвищеної
устатковання
номер

небезпеки

підвищеної
партії,

та/або

небезпеки,

дата

тип

виготовлення,

машин,
або

марка

країна

механізмів.
(за

наявності).

походження,

які

'

відповідного

Кількість
на

робочих міст
яких

дозволу,

кількість

робочих

місць,

'

у

тому

.,,,л«ї

ТІГУ

числі

тих.

- 134 . з них на 101 існує підвищений ризик виникнення травм

існує

підвищений

ризик

виникнення

травм,

будівель

Кількість будівель і споруд приміщень виробничих об'єктів (иехів, дільниць
структурних
підрозділів ) - адміністративна будівля-1, приміщення котелень - 11 шт.: по вул.Сосюри, по
вул.Коваліва . по вул. Куліша, СШ № 8 - 2 прим., по вул. В.Великого ( СШ № 7 ), по
вул.Грушевського 29, по вул.Вояків ОУН-УПА, по вул .Дорошенка, по вул.С.Бандери (СШ №6) - 2
прим.; 2 прим, бойлерних, приміщення механічної майстерні з прибудованим гаражем. Всього-15
будівель.

______„
і

споруд

(приміщень),

виробничих

об'єктів

- п о нагляду за сараипт-і
теплових мереж та
інженер Хован І.М. наказ № 44-п від 23.08.2010р.
-відповідальні особи за справний стан та безпечну
„яуя-ч
№ 44-п__вІі
виконання робіт на висоті.
^
-по дільниці № 1 - начальника котельні дільниці № 1 Баумкетнера І.М.
23.08.2010 р.:
-по дільниці № 2 - начальник котельні дільниці № 2 Батюк О.Я. наказ № 44-п від 23.08.2010
-по дільниці № З - майстер котельні дільниці № З Мазурик В.С. наказ № 44-п від 23.08.2010
-по дільниці № 4 - майстер котельні дільниці № 4 Дубас В.С. наказ № 71-п від 26.11.2010 р
<.<і^>^л

за

дотриманням

вимог

законодавства

з

питань

охорони

праці

та

промислової

безпеки;

_Наявність
служби охорони праці - на підприємстві створено службу охорони праці та
призначено інженера з охорони праці наказ № 6 від 01.02.1995р. ; наказом № 11 від 10.02.2017р.
затверджено «Положення про службу охорони праці КП «Бориславтеплоенерго» та «Систему
управління охороною праці в
КП «Бориславтеплоенерго»
наявністю

служби

охорони

праці,

інструкцій

про

проведення

навчання

та

Інформація ПРО інструниії - На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці
по професіям та видам робіт згідно Положення : Н а к ^ № 51 від 26.08.2016р. , № 38-п від
19.07.2018 р., виробничі підрозділи забезпечено необхідними інструкціями згідно затверджених
переліків

2.Хован Іван Михайлович -головний інженер, посв.№ 255 прот № 01-182/Д від 21.07.16р.,
Дрогобицький ЕНВ, по електробезпеці посв.№ 83, гр. ІУ прот № 06/16 від 23.03.2016р.ПАТ
«Львівобленерго»
З.Даньків Світлана Володимирівна - інженер з охорони праці, посв.б/н. прот № 01-194/Д від
27.08.15р., Дрогобицький ЕНВ, по електробезпеці посв.№ 82 ,гр. ІУ прот № 06/16 від
23.03.201 бр.ПАТ «Львівобленерго»
4.Левицький Микола Йосифович - майстер механо-транспортної дільниці, голова профспілки ,
посв.№ 256 прот № 01-182/Д від 21.07.16р.. Дрогобицький ЕНВ.
5.Савка Василь Іванович - майстер дільниці по ремонту і обслуговуванню електрообладнання та
КВПіА.
по електробезпеці посв.№ 13/16-14 . гр. ІУ прот № 06/16 від 23.03.2016Р.ПАТ
«Львівобленерго».
На підприємстві наказом № 38-п від 10.07.2018р. затверджено та введено в дію Положення про
порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників КП
«Бориславтеплоенерго» , затверджено програми навчання та перевірки знань з питань охорони
праці , розроблено білети по професіях з питань охорони праці , розроблено та затверджено
керівником підприємства графік , згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань
охорони праці. Розроблено та затверджено, керівником, програми стажування працівників, згідно
яких працівники проходять стажування на робочому місці. З працівниками проводяться інструктажі
з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства
,
Експлуатаційна документаиія: На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація
на устаткування , обладнання , машини , механізми, відповідні схеми їх розмішення на дільницях
підприємства.
Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники підприємства забезпечені спецодягом,
спецвзуттям і засобоми індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів.
Нормативно - правова . матеріально-технічна
база та навчально-методичне забезпечення: На
підприємстві існує необхідна нормативно-правова , матеріально-технічна база та навчально методичне забезпечення.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціаЯи та прізвище)
(ініціали

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'.єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
ік/2£^!/€<Л 20/^р. № 4^^Л//<^
Головне управління Держпраці
у Львівській області
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