
ііьвівськА ?/ї;ськА РА/АА І 
ііиНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОШГмЛЬВОВА̂  ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця: 

Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-наукова фірма «Галелектросервіс» 
(для юридичної особи найменування юридичної особи) 

Код Є Д Р П О У 31362392, Гудима Володимир Романович 
(код згідно з ЄДРІІОУ.прізвище, і» 'я та по батькові керівника) 

79053, Україна, м. Львів, вул.. В.Великого, 51/119 
(місце знаходження) 
313623913056 

(індивідуальний податковий номер) 
Тел. (032) 2560332, 2560333, ае5@і5р.пе{.иа 

(номер телефону, факсу, адреса електронної пошти) 
М. Львів, вул.. Навроцького, 10а. 

(місце виконання робіт підвищеної небеспеки 
Та/або експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небеспеки) 

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

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
Не проводився 

(дата проведення ау'диту) 
Я, Гудима Володимир Романович 

(прізвище, ім 'я та по батькові керівника) 
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідальність 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, устаткування підвищеної небезпеки: 
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 

частоти 
(найменування виду робіт підвиїценої небезпек», 

робочих місць 4, у тому числі з п ідвищеною небезпекою, 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

У ЗТП-6/0,4 кВ, № 1681, з двома ТМФ-400/6У1, будівля 1, приміщень 4. 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

ІНШІ відомості: 
Канчуга В.Ю., Бурий В.М. 

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

охорони праці та промислової безпеки, наявністю служби охоронни праці, інструкцій, 
проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань 
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

відповідно до ПБЕЕС. 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 

Робітники забезпеченні спецодягом, засобами гігієни та засобами індивідуального захисту 
^^иг"™"-^.^ нормативно-правової та матеріачьно-технічної бази, 

/^^Ші'^вігШі^.^}'['І№0 встановлених законодавством нормативів. 
навчачьно-методичного забезпечення) 

Гудима В.Р. 

Голо 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 


