
•к'л МІСЬКА РАДА 
_ !РЇГИВНО.ГОСПОДАР€ЬКЕ УПРАВЛІННЯ Додаток 8 

до Порядку 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця Львівське комунальне підприємство 
«Вул ець ке» 

(для юридичної особи: найменування 

_79012 м.Львів,Франківський район, вул.Бр.Тимошенків, 2а 

юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника 
Код ЄДРПОУ 20813567, 68.32 Управління нерухомим майном за винах>ороду або на 
основі контракту 

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 
Костик Орест Іванович 

прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 

номер облікової картки платника податків {не зазначається 

)ізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний орган 

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); 
2386296 , лпі1еске@икг . пе^ 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
житлові будинки 

житлові будинки 

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування] машин, 

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки! 
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 



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

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Я, Костик Орест Іванович 

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

або фізичної особи - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов праці вїшогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: ремонтні роботи,монтажні,будівельні та інші роботи 
які виконуються на висоті понад 1,3м,крім робіт верхолазних та скелелаз 
них, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з 
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників. 

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів. 

устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії. 

дата виготовлення, країна походження, які виконуються 

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів; 

Інші відомості 
Зарівняк Марія Григорівна^ 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, 

головний інженер наказом № 01/2 г від 05.01.2017р. призначена 
відповідальною за виконешня функцій служби охорони праці, проведена 
перевірка знань у Львівському навчально-методичному відділенні , витяг з 
протоколу №23-14 від 26.06.2014р.,ведуться журнали інструктажів на робочому 
місці,вступного Інструктажу та видачі інструкцій з охорони пргщі, працівники 
забезпечені засобами індивідуального захисту, спец.одягом, 
спец.взуттям.Розроблені Положення про порядок проведення навчання і 
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>евірку знань з охорони праці та про службу охорони праці 

відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби 

охорони праці, інструкцій, інформації про проведення 

навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, 

навчально-методичного забезпечення) 

Костик Орест Іванович 

(ініціали та прізвище) 

^ ^ ^ ^ 
-П. 

\у>' 20 р. 

Декларація за^^й^ї^ована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання ^^^мЙКі̂ ^&яУ управлінні Держпраці у Львівській області 

^и,^ 
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