
Вх. № ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця ПублІЧНС акЦІОНЄРНЄ ТОВариСТВО 
(для юридичної особи: найменування 

"ГИнленьзахіделектромережбуд" 
юридичної особи, місце ЇЇ державної реєстрації, код платника 

79035, м. Львів, вул.Зелена, 151 
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 

КОД СУІРПОУ 00114086, КВЕД 42.22. генеральний директор 
прізвище, ім'я тЕї гю баті.ковІ керівника; 

Адамовим Ростислав Бог'дагович, тел 297-77-10, 
номер гелефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

т е л / ф а к с 297-77-19,е-таі1:5есге1:аг@е1пе1.сот.иа 
роботи виконуються згідно з договорами підряду 

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної 

іїілпогїіда.іьності перед третіми особами стосовно відшкодування 
маслідкін можливої шкоди 

(найменування страхової компани. 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Я, Лдамович Ростислав Богданович, 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

цісю лек.іарацісю підтверджую відповідність матеріально-технічної 
оііиі та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 

під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
оксмлуаіацІЇ(застосування) таких машин, механізмів, устатковання 

пі шищеної мсбезпеки; реМОНТНІ. МОНТаЖНІ, буДІвеЛЬНІ Та ІНШІ р о б о Т И , ЩО в и к о -

Ш ються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних т а скалелазних, 
що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з пере-
]<рчця. або робочого настилу та р о б і т , що виконуються за допомогою під
йомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйом

ників ( П.7 додаток 6) 
(найменування виду робіт 

пІдвппіеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання підвиніеної небезпеки, їх марка, номер партії. 

дата виготовлення, країна походження, які виконуються 

Ічьабо експлуатуються (застосовуються) без отримання 

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміпіеш>), виробничих об'єктів 



(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості Федотов В.А. - заступник генерального директора з виробництва; 
Кусий В.И. - заступник генерального директора з питань охороїж іідаїу: 

Жук А. В. - начальник управління будівельно-монтажних робі і 
(прІзвише, ім'я та по батькові осіб, відповідльних за дотримання закоподонства з ми гань 

На підприємстві функціонує служба з охорогги праці, начальником якої плиі 
значений Артим І.М. (наказ № 42/1 від 02.06.09 р.), 

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби 

наказом по підприємству за № 140 від 12.05.15 р. введено в дію інструкції 
з охорони праці за професіями та видами робії, 

охорони праці, Інструкцій, інформації про проведення 

відповідальні керівники робіт (начальник УБМР Жук А.В., мансіріі В 'СИЦІу< 

Р.Я. і ТелІшевський А.А.) пройшли первинне навчання і перевірку знань з 
' 'Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті"(НПЛ011 О.ОО-

І.ІЗ-О?) в ДП "НЕК"Укренерго" відокремлений підрозділ ' 'Вінниняслсктроге-
хнологія" протокол X" 55 від 03.07. 2014 р. 

19 працівників, які виконують роботи на висоті, пройшли первинне навчан
ня і перевірку знань у Львівському обласному учбовому цсьп'рі І І І Д І О І О В К И 

спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою і у ' 'Вінницяе-
лектротехнологія" (протокол № 068-08 від 05.09.2008 р., протокол 

№ 1 1 1 від 24.12.2013 р., протокол № 6 5 від 29.08.2014 р.). 
навчання та інструктажу з питань охорони праці. 

Під час виконання робіт на висоті працівники використовують пояси за
побіжні лямкові 2 ПЛ-К і захисні каски. 

експлуатаційної документації, засобів Індивідуального іахисгу. 

Для перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві сіворсна ко
місія (наказ № 44 від 17.10.2016 р.). На підпримстві розроблене ПоложеніІЯ 

про навчання і перевірку знань працівників, складені графіки перевірки 
знань. Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками прово
дяться інструктажі з питань охорони праці, навчання І перевірка знань з 
питань охорони праці з відповідними записами в журналах та в протока-

лах. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази. 

Підприємство забезпечене необхідними законодавчими та іюрмативно-
правовими актами з питань охорони праці. 

.ечені 

Декларація зареєстрована 
господарювання в управ 


