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Д Е К Л А Р А Ц І Я 

"'Т.^^Ш^^^^^^^^^^^^'^-'^^™"^^^^ ^^'^^ в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь 
о х о р о н и п р а ц і 

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕнергоСофтКом" 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи. ; 

79007. Україна, м. Львів. Галицький район, проспект Свободи, будинок 19/21 
^4Ісие^наxодження. 

35227014 
код згідно з ЄДРПОУ. 

Дьяченко Сергій Валентинович. 239-22-92. епегеояоПкот @ ц т а і і . с о т 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронно 1 пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, їм 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; 

на об ' єктах замовників згідно укладених договорів 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

, ПрАТ СК "Євроінс Україна" 
(наймен_\'вання страхової компанії. 

до 06.11.2019 р.. № 214004-3103-0000003. 05.11.2018р. 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

і^0і0_2П1Яр_ЛП «Західний ЕТЦ» 
(дата проведення аудиту) 

Льяченко Сергій Валентинович,^ 
(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 підвишеиої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 

машин, механізмів, усгатковання підвищеної небезпеки: роботи верхолазні 

(найменування виду робіг підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.' 

Вх 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 



устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, 

дата виготовлення, країна походження, які виконуються 

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

[7 робочих місць в гому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм З 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'бкі'ів 

орендовані офісні, виробничі та складські приміїцення 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: Потурай Георгій Володимирович, наявна служба з охорони праці, наявні 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які 

інструкції З охорони праці, працівники підприємства пройшли навчання з охорони 
відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань 

праці та електробезпеки в ПІ І «Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці 
та промислової безпеки» та Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 

охорони праці та промислової безпеки; наявність служби 
(НПАОП 0.00-1.15-07) в ДП «Західний ЕТЦ» 
охорони працг інструкцій про проведення 

наявна експлуатаційна документація, наявні засоби 
навчання та інсгруктажу з питань охорони праці. 

Індивідуального захисту, наявна нормагивно-правова га магеріаіьно-гехнічна база, 
експлуатаційної документації, засобів індивідуа '̂1ьного захисту, 

навчально - методичне забезпечення 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази 

навчально-методичного забезпечення) 

С.В.Дьяченко 
(ініціали та прізвище) 

06 листопада 2018р. 

Декларація зареєстрована у журн^ті обліку суб'єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці -{З оШС/1^<?^Се^'С<~ 2018 р. 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

Приміїки: \. Фізична особа 
персональних 

іІТдпригмець своїм підписом наі |]^і 
дани.Vл,.метоЮ^З.абезпечення виконан 

оду на обробку 
ія вимог Порядку 

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його 
прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті. 


