
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони 

праці 

Відомості про роботодавця ТОВ «Галицька управлінська компанія» 
(для юридичної особи: наймемувамия юридичної особи, 

79000.Львівська обл. .м.Львів,вул.Технічна,буд.1;ЄДРПОУ 4192?800;1У1усаковський Андрій Вікторович - керівник 
місце-іиаходакеиия, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

ТЄЛ.+380977887991; еаіуска-иШикг.пеІ 
номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти; 

На об"€Ктах виконання робіт згідно укладених договорів з замовником у Львівській області 
місце виконання робіт підвиніеної 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 немає 

(найменування сфахової компанії,сірок дії сірахового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився 
(лата проведення аудиту) 

Я._Мусаковський Андрій Вікторович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичіюї 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: 

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 

2. Роботи верхолазні. 

3. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів. 
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(найменування виду робіт нідвишеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного дозволу, 
у товаристві працює двоє працівників в тому числі двоє на роботах з підвищеною небезпекою, 

^ кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення іравм, 
у користуванні перебуває одне офісне приміщення, яке орендується 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, сфуктурних підрозділів) 

Інші відомості _Мусаковський Андрій Вікторович - керівник 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дофиманням вимог законодавства з іиігань охорони прані та промислової ОЄІПСКИ; 

_створена служба ОП в особі інженера з ОП Васютина Михайла Петровича, наявні всі необхідні 
наявністю служби охорони праці, інструкцій цро проведення навчання та 

іії з ОП. працівникам проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань з питань ОП _інструкціі 
інструїсгажу з питань охорони прані, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

працівники забезпечені засобами індивідуального захисту згідно встановлених норм, наявна 
нормативно-правовоїта матеріально-технічної бази навчально - методичного забезпечення) 

необхідна навчально - мс] 

експлуатаційна докумеіі 

1. 

ра, нормативно - правова та матеріально - технічна база. 

Мусаковський А.В. 
їініціали та прізвище) 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 
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