
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Товаоиапво з обмеженою відповідальністю «БУКОВИия» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи. 

82300. Львівська область, місто Борислав, вулиця Тустановииька. будинок 185 
місцезнаходження, 

код згідно ЄПРПОУ 38682075. 
код згідно з ЄДРПОУ, 

директор Мииак Світлана Юоіївна 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

контактний телефон: 0689776677.0639653643 
номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти: 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 
82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Буковиця 

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 відшкодзпвання наслідків можливої ппсоди не мас 

(найменування страхової" компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10 серпня 2018Р. 
(дата проюдення аудиту) 

Я, Мииак Світлана Юріївна 
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра: 

роботи верхолазні та скелелазні. 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або .марка (за наявності), номер 
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість 
робочих місць, у тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель сп(Чзуд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, 
дільниць, структурних 

Кількість робочих місць -10 (десять!, у тому числі тих, на яких ІСНУЄ підвищений ризик виникнення 
травм - 7/сім). 
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В ІД' 09 гУЖ. 
Адміністратор Ушакова Наталія 



Інші відомості: відповідальний за електрогосподарство - енергетик Симович А.Ю.: інженер з 
ОП - Вольтман А, А.: відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію пасажирської підвісної 
канатної дороги, огляд запобіжних поясів та стахувальних канатів, виконання робіт на висоті -
начальник ППНД- Голяк Р.М.: відповідальні за безпечне проведення робіт з підвищеною небезпекою та 
правом оформлення нарядів-допусків: Симович А.Ю.. Неклюдов О.Ю.. Голяк Р.М. 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки; 
наявна відповідна документація з питань охорони праці (Положення про службу охорони праці 
підприємства та Положення про систему управління охороною праці. Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства): наказами 
призначені відповідальні особи: за електрогосподарство, за справний стан та безпечну експлуатацію 
механізмів та обладнання, виконавці робіт: наявні посадові інструкції для призначених відповідальних 
працівників, інструкції з охорони праці для робітників: наявна експлуатаційна документація на 
устатковання (паспорти встановленої Форми, настанови з монтажу та експлуатації, акти 
проведення технічних оглядів): персонал забезпечений наявними засобами індивідуального захисту, 
нормативно-правовими актами з питань охорони праці, навчально-методичною документацією, 
створена відповідна матеріально-технічна база для забезпечення безпечного виконання робіт 
підвищеної небезпеки. 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

нормативно-правової та матеріально^тїишінної бази навчально-методичного забезпечення) 
. . - • ( с т о Б о ^ ; . . . . 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 

ІУІицак С. Ю. 
(ініціали та прізвище) 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 


