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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавстра 
з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екран" 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

82400, Львівська обл, м. Стрий, вул. Коновальця. З 
місцезнаходження, 

22415836. екгап@екгап.иа 
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, адреса електронної пошти 

Карпінський Зіновій Євтахійович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

(03245) 39-141.39-192 
номер телефону, телефаксу; 

м. Стрий, вул. Промислова, 7 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки. 

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

(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. Карпінський Зіновій Євстахійович. 
(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 та експлуатації таких машин, механізмів, устаткування підвиш;еної небезпеки: 
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, (п. 6, додатка 6 Порядку,..): 
зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (п. 18, додаток 6 Порядку...), 
які виконуються без отримання відповідного дозволу, КІЛЬКІСТЬ робочих місць, 

Кількість робочих місць - 56. в т.ч. з підвищеною небезпекою - 15 
кількість робочих місць, в т ч . , на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
Будівель - 1. приміщень - 1. 
будівель і споруд (приміщень). 

Інші відомості Карпінський Зіновій Євстахійович, Грабович Андрій Степанович. 
Ланкевич Володимир Андрійович, Прус Роман Васильович 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог заіюнодавства з питань охорони праці та промислової безпеки) 

На підприємстві створена служба охорони праці в особі інженера з охорони праці, 
розроблені та затверджені інструкції з охорони праці, з працівниками проводяться 
наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструїсгажу з питань охорони праці. 

Інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Наявна необхідна 
експлуатаційна документація. Працівники забезпечені спецодягом. • 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно, встановлених -норм. 
Наявні необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна бази, навчально-

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 

методичне забезпечення. І'ОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
Д Е Р Ж П Р Л Ц ! 



З.Є. Карпінський 
(ініціали та прізвище) 

2018 р. 

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

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 


