ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Віломос гі про роботолавця

Говарис гьо І о б м е ж е н о ю відіювідаїьністю

••ЗЛХ]ЛІ-Ш:РГО(;ІІІ:ІІМОНГЛЖ"

"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.
79018. Україна, м. Львів, ву.і. Залізнична, будинок 8. кв. 6
місцезнаходження,
.

36361425
к-од згідно з СДІ'ПОУ,

_Чернов Павло Львович. 239-21-68. 2 е 5 т @. икг.пеґ
прізвище, ім'я та по батьк-ові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
ДІЯ фізичної особи - підприємця: прізвище. їм я та по батькові.
серія І номер паспорта, ким і КОІШ виданий,*
місце проживання.
реєстраційний номер оолікової картки платника податків,;
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
на об"єктах замовників згідно укладених договорів
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
Інформація про наявність лоіовор>' страхування

інівільної відповідальності

перед

треті\пі особами с і о с о в н о відіпкодхвання наслідків можливої шкоди
1 ІрАТ СК "Свроінс Україна"
(найменування сіра.чової компанії.
ДО 06.11.2019 р.. № 214004-3103-0000002. 05.11.2018р.
сірок дії сірахової о ііоліс\. номер і лата його видачі)
Інформація про нровслепня добровільного а_\дит\' з охорони праці
09.11.2018р. Д і ї «Західний НТЦ»
(дага проведення аудитл)!
Л,
Чернов Павло Львович.
(прізвище, ім'я та по багькові керівника юридичної особи
або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відіювіднісіь м а ї е р і а л ь н о - і е х н і ч н о ї бази та умов праці
вимогам
виконання

законодавсгва

з пигань

іаких робі г підвипіспої

охорони

праці

небезпеки

га промислової

безпеки

під

час

іа/або експлуатації (застосування) таких

мапіип. механізмів, устатковапня підвипіеної небезтіеки;

роботи, пю виконуються

(найменування ви.ч> робії підвищеної небезпеки та або машин, механізмів.
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРАЦІ

^

ЧХ ПОСЛУГ мЛ
. ЬВОВА

на ВИСОТІ понад 1.3 метра;

земляні роботи, ИІО виконуються в зоні розташування

\статкоі!ання підвищеної небезпеки, тип або марка [та наявності), номер партії,
підземних коммііканій.
дата виготовлення, країна походження, які виконуються
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
^-39.дд(5очи?ші^14ь_вхомхч^^^^^
гих )іа яких існуоііл,міисліий ризик виникнення гравм 6
вгиіовідноіо дозволу, кількість робочих місць.} і()м\ числі гих.
на яких існ\ч підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
-Орендовані офісні, виробничі та складські приміщення
(цехів, дільниць, структурних підрозді.іив)
Інші відомості; Потурай Георгій Володимирович, наявна служба з охорони праці, наявні
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які
інструкції з охорони праці, працівники гіідприсмства пройшли навчання з охорони
відповідаюгь за догримапням вимог законолавсіва з іиггань
праці га елекгробезпеки в ПП «Західний павчально-інформаційний ценгр з охорони праці
та промие.ювої безііеки» та Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
охорони праці га промислової безпеки; наявність служби
В 111! «Західний павча.'іьно-ін4юдмаційний центр з охорони праці іа промислової безпеки»
и<і)рони праці. інс!р\кцій про проведення
пая><на експлуатаційна д о к \ м е п і а ц і я . наявні засоби
нанчання га іпсгрукгаж} з інпань охорони праці.
цтчивгдуальної о захиг:т наявна пормативпо-правова та матеріально-технічна база.
^атаціиної документацїї, засооїв індивідуа-іьного захисту,
навчально - методичне забезпечення
ативно-правової та матеріально-технічної бази
ічально-методичного заоезпечення)
11.Л.Чернов
(ініціали та прізвииде)
20 18р.
/І

/

День^Гарація зареєстрована
т^иторіальном)

органі

_\

/Іержпрапі

журналі
0

суб'єктів

господарювання у

2018 р.

У Львівській області
Примітки: і. Фізична особ,; ,1 . ^ , .
... ,
: і:..
. оду на обробку
персонатьних даних з .метою забезпечення виконання вимої' Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковапня підвищеної небезпеки.
2. і\'єсграційнгп'і номер облікової каріки платника податків не зазначається
фізпчнп\пі осо5а^ПI. які через свої ре.іігійні переконання від.мовляються від йоіо
ііриііняі гя га иоиі;іо\пг'іи про це ві.иіовілно.\і_\ органу державної податкової
служби і мають від.міїку в пасиоргі.

