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(в редакцii постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 07 лютого 2018 р. J\Ъ 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства

Вiдомостi про роботодавця

з питань охорони працi

(дtя юридичноi особи: найNIенування юридичноi особи,

34-А. м. С йон. Pi
мiсцезнаходдення,

у 35132111
код згiдно з е!РПоУ,

Микола
прiзвище, iм'я по батьковi керiвника,

-тел

номер телефону, телефаксу,

pisokplys@qTnail.coц
адреса електронноi пошти

не в 1.0 км. вlд м.
мiсце виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та./або експлуатачii (застосування)

машин, механiзмiв, устаткованtя пiдвищеноi небезпеки)

Iнформацiя про HarIBHicTb договору страхування цивiльнот вiдповiдальностi перед третiми особами
стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди: договiр сIрахування не укqадався у зв.lязку з

иого
(найменування страховоi компанiТ,

строк дii страхового полiсу, номер i дата його видачi)

(дата проведення аулиry)

я, аiЪна

го технlч
(найменування виду робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки

,i небезпеки-а саме: _

тип або марка (за наяностi), номер партiТ, дата виготовлення, KpaiHa походкення, якi виконуються та7або експлуатуютьс, 1.ч.ййТfrffi
1 По У вiл07 20I

(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноi особи або фiзичноi особи - пiдприсмця )

цiею декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчнот бази та умов працi вимогам

- екска ии к
номерний знак Т00622вк" iдентифiкацiйний ль3402. двиrvн Nьб55408

безотримання вiдповiдногодозволу,

1(одне), y тому числi
кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик виникнення 1равм,

:адмiнпримiщення - 1 (одне), виробничi обскти - 1 (один
булiвелЬ i споруЛ (примiщень), виробничиХ об'сктiВ (цехiв, дiльниЦь, струкryрних пiдроздiлiв)

(Iроlцьке IIлюс) мае пересувний вагончик:за
н. М. UаDни- НеМоRитIьке поппRиттте п,iстrrr rr riпrипп-i

- PiBHeH

для робiтникiв,
Iншi вiдомостi:

пiдвищеноi небезпеки
пiдвищеноi чебезпеки:



Бiлявська Неля МиколаiЪна. директор - вiдповiдальна за дотримання щIмог питань охоDони
(прiзвище, iм'я та по батьковi o.iO

цDацi,а,Dом"оловоi бозпеки. що прой,шла навчання та перевiрку знань законодр"члх anTiB з .rитань
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони працi, промисловоi безпеки ;охорони

<PiBHeHc
дл, гlгlени пDацl

кПравилип
55-3З5-18" п

п
нь ох
Жабчик

ocBl

iHxceHep з 9П - Мисько Алла Василiвна , я

iдl5.04.2019р.

небезпеки>:

1чнии стан

Lнструкцii

гiрничого обладнання>:

наявнiсть iнструкцiй, експлуатацiйноТ документацii,

призначенi посодовi особи. якi повиннi забезпеччвади втарiшення конIсретн4х питапu бa.пa.rrо.о_
ведення робiт та охорони працi.

КОМ), експертно-технiчному центрi Держпрацi>:
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Н.М.Бiлявська

-

(iнiцiали та прiзвище)

n aJ,
[екларацiя зареестрована у журналi облiку суб'ектiв

органi !ержпрацi _- 2020 р. J\b
господарювання у територiальному

прrй-п 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку персонzulьних даних з метоюзабезпечення виконаншI вимог Порядку видачi дозволiв ,u 
"rnoru"r" 

pJol, пiдвищеноi небезпеки та наексплуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищенот небезпеки,

2, Ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначасться фiзичними особами, якi черезсвоТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному органудержавноi податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.''.
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lц цiDр


