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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці 

Відомості про роботодавця КП СМР» Житлово - експлуатаційний комбінат» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

81400, м. Самбір ,вул.3аміська,23а, Львівська о б л . , Є Д Р П О У 38543081 начальник 
Ненець Володимир Іванович, тел. 3-41-55 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
кр. з т г .2 І іек@§таі1 . с о т 

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; 

81400,м. Самбір .вул. Заміська,23а, Львівська обл. 
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 немає 

(найменування страхової компанії. 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.08.2018р. 
(дата проведення аудиту) 

Я, Ленець Володимир Іванович 
(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: 

- Зварювальні роботи ( п.19 додатку 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатауцію ( застосування машин, механізмів,устаткування підвищеної 
небезпеки затверджених постановою К М У № 1107 від26.10.2011р); 

- Обстеження , ремонт і чищення димаврів , повітропроводів ( П .12 додатку 6 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію ( застосування ) машин , 
механізмів , устаткування підвищеної небезпеки затверджених постановою К М У № 1107 
від 26.10.2011р.). 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

У ЛЬШ'ІШШІ ОБ. . 
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г/ 
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) 
номер парт і ї . дата виготовлення країна походження , які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного Д О З В О Л У 

КІЛЬКІСТЬ робочих місць - 49 ( сорок девять) з них на 2(двох1 
кількість робочих місць, у тому числі тих, 

існує ризик виникнення травм 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

виробничі майстерні - 2 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

Інші відомості Ленець В.І. Купь Р.М.. Подоба Я.Я. 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Наявність служби з охорони/7/7(іг//: На підприємстві наказом 73/В від 09.08.201'8 року створена служба з 
охорони праці , цим наказом затведжено положення про службу охорони праці 

Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по 
прфесіям та видами робіт. 

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці: На підприємстві за наказом № 
72/В від 09.08.2018 року створена постійно - діюча комісія з перевірки знань , з питань охорони праці ( голова 
комісії Куць Р.М., члени комісії Дутко З С , Фабін І.Б.) Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань у ДП 
«західно - експертний центр Держпраці» з питань охорони праці виписка з протоколу№ 04-16 від 22..04.2016 року та 
протокол № 005 17 від ЗОтравня 2017 року мають посвідчення про перевірку знань. 

Проведено у ТзОВ Науково - технічний центр « Промінь» атестацію зварника Котіва В.М. на виконання робіт 
газового зварювання теплових мереж , зовнішніх мереж і споруд водопостачання і каналізації, конструкцій сталевих 
будівельних при виготовленні та конструкцій металевих будівельних при монтажі. ( Протокол ВС-25/160-18 від 09 
серпня 2018 р.) 

На підприємстві проводяться вступні, первинні та повторні інструктажі з охорони праці. 

Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники підприємства забезпечені спецодягом , спецвзуттям 
і засобами індивідуального захисту , згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у 
відповідності до чинних нормативних актвів; 

Нормативно - правова матеріально - технічна база навчально - методичне забезпечення: На підприємстві існує 
необхідна нормативно-правова, матеріально - технічна база та навчально - методичне забезпечення. 

(ініціали та прізвище) 
/ / / / / 

Декларація зарететрована у журналі обліку суб'єктів госпс 
органі Держпраці ̂ іфш^^ № ^/^//(^ у Львівській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 


