
Д Е К Л А Р А Ц І Я 
відповідності АійГіфїші1]їі1Ь''44Іхнічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці 

Відомості про роботодавця : Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ» ПРОМЖИТЛОБУД» 

(для юридичної особи: айменування юридичної особи, 

81131, Львівська обл., село Солонка, вул. Івасюка, будинок 46 • 
місцезнаходження 

35272580 
код згідно з ЄДРПОУ 

Коростенськиіі Олег Богданович 

прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

096 036 71 56 о1еекого8Іеп8куі@етаі1.сот 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

На об'єктах замовників згідно укладених договорів 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

не вимагається 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

не проводився 
(дата проведення аудиту) 

Яз Коростенський Олег Богданович 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРЛЦ1 

(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 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 понад 1,3 метри (п.б додатку 6 Порядку..); 

Кількість робочих місць - 9 , на роботах підвищеної небезпеки - 7 чол. 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки кількість робочих місць, у тому числі 
тих, на яких існує підвищейий ризик виникнення травм) 

Інші відомості: Коростенський Олег Богданович - директор 
(прізвище, ім'я та по батькові відповідальних за дотримання вимог 



На підприємстві розроблені та затверджені наказами інструкції з 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю слуйби охорони з 

охорони праці, з працівниками проводяться інструктажі 
праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу 

навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Створена служба охорони праці. 
Працівники забеспечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 

з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 
захисту згідно з встановленими нормами. Наявні необхідна нормативно-правова 

засобів індивідуального захисту. 

та матеріально-технічна бази. 
нормативно-правової та матеріє 

Декларація зареєстрован^-т—журналі обліку суб'єктів господ 
територіальному органі Держпраці 20 4? р. № ,^Щ//г^ 

^ о ї бази, навчально-методичного забезпечення) 

Коростенський О.Б. 
(ініціали та прізвище) 

господарювання у 

Головне управління Держпраці 
У Львівській області 

[ЗАРЕЄСТРОВАНО 


