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Відомості про роботодавця 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ЛТД» 
(,ішя юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Юридична адреса: 79000. м. Львів, вул. Коперніка, 10/6а; 
Поштова адреса: 79026, м. Львів, вул. Лазаренка, 1а, кімната 12. 

місцезнаходження. 

ЄДРПОУ 37656348 
код згідно з ЄДРПОУ, 

Бота Олег Васильович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

(032) 295-02-23 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

79026, м. Львів, вул. Лазаренка, 1а та за адресами розташування обладнання та замовників згідно укладених 
.місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 

договорів 

(застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

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

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди відсутній 

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

25.10.2018 
(дата проведення аудиту) 

Я, Бота Олег Васильович 
(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 підвипіеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 ме-гра (п. 6 додатку 6 до «Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки (далі - «Порядку...»): Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів 
господарювання (п. 7 додатку 6 до «Порядку...»): Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 
додатку 6 до «Порядку...»); Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під водою (п. 9 додатку 6 до «Порядку...»): маркшеіідерські роботи 
(п. 11 додатку 6 до «Порядку...»): Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п. 12 додатку 6 
до «Порядку...»): Роботи верхолазні та скелелазні (п. 14 додатку 6 до «Порядку...»): Роботи в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (п. 16 додатку 6 до 
«Порядку. ••»): Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів 
господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (п. 17 
додатку 6 до «Порядку...») Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (п. 18 додатку 6 до «Порядку...») 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механіз.мів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер 
. ' "•""у'"ту" •̂ ч'чпп''кг[7,г|у;̂ туотт>-г-а (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, _ парти, дата виготовлення, країна п̂  
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Кількість робочих місць - 9. з них 4 експерта технічні з промислової безпеки, які ВИКОНУЮТЬ роботи 
підвищеної небезпеки, з фахівця неруйнівного контролю. 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

будівель - 2. приміщень 4. підрозділів - 2 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості 
Бота Олег Васильович, Гураль Андрій Миколайович, Сллценко Віталій Іванович 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

На підприємстві створена служба з охорони праці, розроблені та затверджені інструкції з охорони праці, з 
працівниками проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань з охорони праці. Працівники 
забезпечені спец, одягом та інпшми засобами індивідуального захисту згідно з встановленими нормами. 
Наявні необхідна нормативно - правова та матеріально - технічна бази, навчально - методичне 
забезпечення 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) , 

О.В. Бота 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 
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