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00 ' ^ ' 9^У-^ і відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

' •^^<:^'' \ вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Техніка для бізнесу» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Код ЄДРПОУ 22396671 Молочник Ростислав Богданович 
(код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника) 

79041, Львівська обл., м.Львів, вул. Городоцька , буд.154 
місцезнаходження 

223966713030 
Індивідуальний податковий номер 

тел. (032)-298-95-00, МЬ^ІДЬ.иа 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

М.Львів, вул. Городоцька 154 та за адресами замовників згідно укладених 
договорів 

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 

відсутнії! 
(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, Молочник Ростислав Богданович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

1) Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Переліку 
2) Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах замкнутому 

просторі ( ємностях, боксах, топках трубопроводах) (п.8 додатку 6 Переліку 
3) Верхолазні (п.14 додатку 6 Переліку) 
4) Зварювальні роботи ( п.19 додатку 6 Переліку) 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

Кількість робочих місць - 8 в т.ч. з підвищеною небезпекою - 5 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 

Будівель - 2, приміщень - 7, виробничі об'єкти -1 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурцил ттІ"р"'^Д'^'°) 
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Інші відомості Тусик Ігор Іванович, Шевчик Олег Васильович, Мельник Роман 
Васильович, Агешин Олександр Анатолійович 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці, з працівниками проводяться 
охорони праці та промислової безпеки, наявністю служби охорони праці, інструкцій, 

Інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці. 

Наявна експлуатаційна документація на устатковання. Працівники забезпечені 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, 

встановленими нормами. Наявні необхідна нормативно-правова та матеріально-
навчально-методичного забезпечення) 

технічна бази, навчально-методичне забезпечення. 

/ 
Р.Б. Молочник 

(ініціали та прізвище) 
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^ 20/^ р. N 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 


