
ЛЬВІВСЬКА МГСЬКАРАДЛ , 

ї : ^ Т ^ Ж г ^ Д Е К Л А Р А Ц І Я вщп^їіпоі^ші^^ б а з и 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 

АФиініаратор Войтик М ^пія о х о р о н и п р а ц і 

Відомості про роботодавця: Товариство з Обмеженою Відповідальністю ЕКОБІЗНЕС-
ЛЬВІВ79058 мЛьвіву Шевченківськийр-н, Проспект Чорновола, будинок 45-Б,Корпус7. Код 
ЕДРПОУ 33252384, Директор Товариства з Обмеженою Відповідальністю ''ЕКОБІЗНЕС-
ЛЬВІВДовгань Володимир Володимирович, тел. 240-75-85, мобільний тел.067313-18-36, е-
таіі іага$201412@§таіІ сот 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 
батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, 
ім'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; 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: 81121, Львівська область, 
Пустомитівськийрайон, с.Муроване, вул.Будівельна будинок 28, 'Логістичний центр'^ 

місце виконання робіт підвищеної 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 не ви/чагається. 

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

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

Я , Довгань Володимир Володимирович , 
(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 ч а с в и к о н а н н я т а к и х робіт 
п ідвищено ї небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвиш;еної небезпеки: 

Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. б.Додатку №6 до порядку в редакції 
постанови КМ України від 07.02.2018р.№48), та роботи верхолазні та скелелазні (п. 14 Додатку 
№6 до порядку в редакції постанови КМ України від 07.02.2018р.Л'248), кількість робочих місць, у 
тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - шість. 

Наіменування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки:На автомобільні базі ЗИЛ 
130 (кузов 2511512, державний реєстраційний номер ВС7751ЛЕ) встановлено подйомнік П184Н, 
рік випуску 1986, країна походженя Польща, заводський номер 863667. 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих. 
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 6 
робочих місць, приміщення ''Логістичного центру''розташованого за адресою 81121, Львівська 
область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул.Будівельна будинок 28, 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 



Інші відомості'.Осо^а відповідальна за дотримання вимог законодавства з охорони апраці-
заступник директора по будівництву Пиняга Тарас Богданович (наказ № 02/01-01 від 
02.01.2019р.) , (посвідчення ЗПОПМ44/032-18 від 17.07.2018р. Протокол №032-18 від 
17.07.2018р.). 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
пращ та адомпслсвсї безпеш; 

Служба Охорони праці створена 02.01.2019року (наказ М02/01-01 від 02.01.2019р.) 
інструкції розроблені та своєчасно переглядаються, навчання та інструктажі з питань 
охорони праці проводяться: допуск до безпечного виконання верхолазних робіт 121-7-2018 
від23.02.2018р., Царицин Олександр Миколайович, допуск до безпечного виконання верхолазних 
робіт 121-6-2018 від23.02.2018р., Козак Ігор Володимирович, допуск до безпечного виконання 
верхолазних робіт 121-3-2018 від23.02.2018р.. Шандро Павло Миколайович допуск до безпечного 
виконання верхолазних робіт 121-4-2018 від23.02.2018р.,допуск до виконання робіт на висоті 
Крупа Ярослав Михайлович посвідчення М 83/1-5-2019 протоколМ81-83-19 від 01.02.2019р., 
допуск до виконання робіт на висоті Миндак Дмитро Миколайович посвідчення М 83/1-4-2019 
протокол №81-83-19 від 01.02.2019р.. 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці; 

Експлуатаційна документація: наявні паспорти та інша експлуатаційна документація на 
обладнання та механізми. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами 
індивідуального захисту згідно норм видачі у відповідності до чинних нормативних актів 
законодавства. 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Нормативно- правовою, матеріально- технічною базою, навчально- методичним 
забезпечення:на підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення. 

норматиі равової та матеріально-технічної бази навчально-ме годичного забезпечення) 

/ 1 ^ ^^.^^ ^ Довгань В.В 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання „_у_г_ериторіальному 
органі Держпраці ^2_ .хЛі?Я^<0 2(к9ір. № УО^И9 Головн.е управління Держпраці 

у Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання 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.". 


