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ДЕКЛАРАЦЬі 

I I матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця: Приватне підприємсто «Тепло-технічний сервіс» 81126, Львівська 
область, Пустомитівський район, с. Лисиничі, вул. Шкільна, 12, ЄДРПОУ 32819017, КВЕД: 43. 
21. Електромонтажні роботи: 43.22. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та 
кондииіонування; 43.29. Інші будівельно-монтажні роботи; 43.99. Інші спеиіалізовані будівельні 
роботи, н.в.і.у..74.90. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.. 
для юридичної особи: найменування, юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 

Цяпало Василь Дмитрович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

(032) 244 46 01, е-таіі: ШМу(а)і.иа 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти 

81126, Львівська область, Пустомитівський район, с. Лисиничі, вул. Шкільна, 12 
місце (адреса) виконання робіт підвишеної 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 - немає 

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

Я, Цяпало Василь Дмитрович 
(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 
відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
затвердженого постановою КМУМ1107 від 26.10.2011р.: 

V 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 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 

К'шькість робочих місць З, в тому числі тих з підвищеною небезпекою - 3,1- будівля, 2 
приміщення 
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 Цяпало Василь Дмитрович 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 

На підприємстві створена служба охорони, працівники підприємства під час прийняття на 
роботу і в процесі роботи проходять усі види інструктажів з охорони праці, навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці. Розроблені і затверджені інструкції з охорони праці, що 
діють в межах підприємства, що встановлюють правила виконання задекларованих робіт 
працівниками на території підприємства, на робочих місцях, відповідно до нормативно-

актів з охорони праці. Підприємство забезпечене навчально-методичними. правових 
нормативно-правовими актами та актами з охорони праиі. матеріально-технічною базою у 
відповідності до вимог. Працівники забезпечені безоплатно за встановленими нормами 
спеціальним одягом, сатіОлькіїм взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
наявність служби охотоьйГТЇраці.^ійбтрукцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці. 

В .Д. Пяпало 
(ініціали та прізвище) 

07 червня 2017 р. 

_іа у журналі о^ДІ̂ ^ку^рубІєктів господа^^ювання у Головному управлінні Держпраці у осподавюва 

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА " ' 

Адміністратор Архипович Дмитрп 


