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Ж^'З"^^^^ ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази роботодавця 

^ІШ^^і-^^ ви!\^огам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «ТЕХЕНЕРГО» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи 

79005 м. Львів, пр. ім.Т.Шевченка 21/4 
місцезнаходження юрадиридичної особи 

Виконавчий комітет Львівської міської. 28.12.1999 р. 
місце її державної реєстрації, дата проведення державної реєстрації 

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 

ЄДРГЮУ 23891483 КВЕД 71.20 
код платника податків згідно І Є Д Р Г Ю У , код виду діяль>юсті згідно з К В Е Д , 

Джало Володимир Федорович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника 

тел.. (032) 297-08-00, факс (032) 297-41-32, е-таі1: ІесЬеп@таіІ.ІУІУ.иа 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти 

по території України згідно договорів підряду 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки 

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

договір відсутній 
(найменування страхової компанії, 

строк дн страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Джало Володимир Федорович. 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки: 
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і 
більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що 
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та 
будівельних підйомників, (п. 7 Додатку 6 Порядку) . 

(найменування виду робіт _ 

1: О -ЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

, У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 



Інші відомості Джало Володимир Федорович - генеральний директор 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, 

Михайлов Федір Володимирович - начальник СОППБ 
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби 

охорони праці 

Наявні посадові інструкції, виробничі інструкції та інструкції з охорони праці при 
виконанні робіт на устаткуванні підвищеної небезпеки з розділами безпечного 

виконання робіт на висоті 
інструкцій 

Навчання виконавців робіт на висоті, перевірка знань інструкцій з охорони праці, 
НПАОП 0.00-1.15-07 таНПАОП 0.00-1.71-13 проводиться постійно діючою комісією 

з охорони праці ПрАТ «ТЕХЕНЕРГО», 
інформації про проведення навчання, 

первинний та періодичний інструктаж з охорони праці та промислової безпеки на 
робочому місці, і в тому числі при виконанні робіт на висоті проводиться службою 

охорони праці 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 

Наявні засоби індивідуального захисту при виконанні робіт на висоті: пояси 
запобіжні лямкові ЗПЛ-К, каски захисні, костюми робочі, черевики робочі 

засобів індивідуального захисту 

Наявна нормативно-правова та матеріально-технічна база для забезпечення 
виконання вимог з охорони праці І промислової безпеки при виконанні робіт на 
висоті понад 1,3 метри, куток з охорони праці ^ 

нормативно-правової та матерІально-технічЕЮЇ бази. 

Навчально-методичне забезпечення працівників здійснюється керівництвом 
товариства 

•\навчально-методичного забезпечення) 

В.Ф. Джало 
(ініціали та прізвище) 

11 квітня 2017 р. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 

^ омський 


