
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця 
ТВП «ГГК» у формі ТзОВ: 80100, Львівська обл.. м, Червоноград, вул. Шашкевича 7, 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника 

Виконавчий комітет Чеувоноградської міської ради Львівської області: ЄДРПОУ 22405022: 
податків згідно з ЄДРПОУ, 

41.20-будіениитво житлових і нежитлових будівель 
код виду діяльності згідно з КВЕД, 

Кутник Іван Іванович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

тел.. 03249-2-23-96, моб.тел. 067-672-14-72 : іікуугоЬпЩкги 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Шашкевича. 7, 
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 не має 

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

Я, Кутник Іван Іванович - директор ТВП «ГГК» у форміТзОВ 
(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 під час виконання таких 
робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

Ремонтні, монтажні будівельні та інші роботи, то виконуються на висоті понад 1,3 
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних. шо виконуються на висоті 5 і більше метрів над 
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів, (п. 7. дод. 6) 

(Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу) 
Кількість робочих місць-12, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм-12. 

Кількість будівель і споруд (приміщень) 
Будівель-З 

Інші відомості: 
Кутник Іван Іванович, Боруиький Мирослав Петрович. Данилюк Ярослав Степанович 
(Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки) 
На підприємстві створена служба охорони праиі розроблені та затверджені інструкиіїз 

(наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу 
охорони праиі з праиівникамипроводятьєя-тєтрукщщкі. навчання та перевірка знаньллитаяь . 



з питань охорони праці, 
охорони праиі. Наявна експлуатаиійна документація на устаткування. Праиівники заб^:. 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 
спеиодягом, спеивзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно встановлених 
норм. Наявні необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна бази, навчальио-
методичне забезпечення. 

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

ДеклараВДЬЗервестрован 
Держпраці ЗО ОЗ^ 

К у т н и к І.І. 
(ініціали та прізвище) 

іку с у б ' є к т і в г о с п о д а р ю в а н н я у територ іальному органі 


