
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЦЕНТР АДМ^ІСТР^^^І^ІУГ^О^ 

' від -^Ф С/0 20 3. 
Адмініаратор 

Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України ві/г. 7 лютого 2018 р. № 
48) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони 

праці 

Відомост і п р о р о б о т о д а в ц я 

Приватне підприємство «Диз-Арт» 

79060, м.Львів, вулМаукова. 68, неї 12 
для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження 

ЄДРПОУ31978560 директор Бойчук Ярослав 
Анатолійович код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, імя та по батькові керівника,, 

тел 0322424342 е-таіі: іп/о(а)хІуі-агі.сот.иа 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

79024, Львівська область, мЛьвів, вул. Промислова,27 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої 
шкоди договір 
відсутній (найменування страхової 
компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
не проводився 

(дата проведення аудиту) 

Я . Бойчук Ярослав Анатолійович , 
(прізвище, імя 1 а по батькові керівника юридичної 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 експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки ( Постанова КМУ 
від 07.02.18р. М 48 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. М 
1107»): Роботи, що 
виконуються на висоті понад Ц метт(пункт 6 додатку 6 Порядку..) 

Зберігання балонів із зVІдженш_г^зом^пVн^ш 18 додатку 6 Порядку...) 

Технологічні Т/засоби - автонавштмжувач марки М^шп, РР01А15РО днз Т01291ВС 
(пункт 5 додатку 7 Порядкр...} (найі\«енування ВЙД>' робіт підвищеної небезпеки та, 

які аикоя} ються без отрш^ання відповідного дозволу, 
Кількість робочих місць 7, в тому чиаіі тих на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - працівники цеху 7 . 
кількість робочих місіїь, у тому чЕслі гих. лкш іск>'є підвищекий рйзикрпя^^ш^і^^^^^Р^ ї і ^ і ї ї ' ккя 

споруд (приміщень), БИРОбнИЧИК. обЄКТІВ (цехів, дільниць, структурних ПІД]ЮЗД1Л1В) ттспмгппА 111 
ДЬгЖіІРАЦІ 

Вх. N! Інші відомості 

Згідно спи. 15 Закону України «Про охорону праці», функції інженера з охорони праці 
виконує Дзмда Василь їготвич, який пройшов навчання та перевірку знань з питань 
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охорони праиі в ЛП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО ТЕХШЧНИЙ ЦЕНТР ЛЕРЖПРАШ» 
(Протокол М01-495/1 від 24.01. 2018р). Служба охорони прані наявна. 

(прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавству з питань охорони 
праці 

Директор Бойчук Ярослав Анатолійович, посвідчення ЖяЗЗЗ видане Державним 
підприємством» Інститут підготовки кадрів промисловості» 

Наказ про створення комісії з перевірки знань з охорони праиі ЖиІ/І від 01.02.2018р. 
Працівники підприєли:тш_підчж_при на роботу і в процесі роботи проходять 
усі інструктажі з охорони праці (вступний, на робочому місці), 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 і дій працівників на території підприємства, у виробничому 
приміщенні, на робочих місцях, відповідно до нормативно-правових актів з охорони 
праці Підприємсшо забетечеш нтшішО'Метод^ нормативно-правовими 
актами та актами^зршрош_прші^ма^ базою у відповідності до 
вимог. 

Працівники забезпечені безоплатно за встановленшни нормами спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та шшіти засобами індивідуального захисту, а також 
мийними та жеткоджушчими зшс&бшши. 

(інсфукцій тір̂  
документапії, 
навчаль. 

та іясфуктг:*:у з тата^ь охорони праці, експлуатаційної 
хисіу, нормативно-правової та матеріально-технічної бази 

(ікіціади та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку субєктів іосподарювання у територіальному 
органі Держпраці Л[ хф^1__^ ІШ9 № 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 


