
ДЕКЛАРАЦIЯ 

вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази 

вимогам законодавства з питань охорони працi 

Первинна х 

Оновлена до декларацiУ 
реестрацiйний номер 

Вiдомостi про роботодавця Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТ
БРУК" 

(для юридичноi' особи: найменування юридичноi' особи, 

УкраУна, 33028, Рiвненська обл., м.Рiвне, вул.Соборна, будинок 5А, 41219582, 
Федоришин Вiталiй Валентинович, +380 67 581 9393 

м1сцезнаходження, код зпдно з 1::.,,цrнu У, пр1звище, �м· я та по оатькою кер1вника, номер телеqюну, 
art-bruk@ukr.net 

i1,ЦfJC\,;i1 t:Jlt:IП J

JUHHUI IIUШ 1 и, 

для ф1зично1 осоои - шдприсмця: пр1звище, 1м·я та по оатьков1, паспорт ким 1 коли видании, 

м1сце проживания, ресстращйний номер оотково1 картки платника податюв, 

номер телеqюну, адреса електронно1 поштиJ 

Мiсце виконання робiт пiдвищеноУ небезпеки та/або експлуатацi'i (застосування) 
машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноУ небезпеки: 

за мiсцезнаходженням роботодавця 

за мiсцезнаходженням роботи не виконуються 
(адреса) 

та/або за постiйним мiсцезнаходженням об' екта 

35321, Рiвненська обл., Рiвненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 
бvл.5а 

(адреса) 

або за мiсцем виконання робiт/експлуатацi'i, що змiнюеться 

мiсце виконання робiт не змiнюеться, 
(регiон, область тощо) 

та пiдстави (за договорами, за контрактами тоща, що зберiгаються у роботодавця) 

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльно'i вiдповiдальностi перед 
третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливо'i шкоди (за наявностi - у разi 
добровiльного страхування) вiдповiдно до Закону УкраУни "Про страхування" 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя"УНIКА", строк дiУ полiсу до 
08.07.2022 року, договiр №018209/4450/0000383 вiд 02.07.2021р. 

Управпiння Держпрацi 
у Рiвненськiй областl 
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(:a uamuocri - uafinaeryraHH.rr crpaxoBoi rounaHii, crpor gii crpaxoBoro uoricy, HoMep i Aara sr,rAa.ri a6o

"goronip ne utuaraetrcr")

-f, , @eAoprarxr,rH BiTanifi BanenruHoBrzrr,

qiero Aerlaparliero uigruep4Nyro niAnosiAnicrr uarepianrno-rexui.rHo\ 6azu ra yMoB npaqi
B[rMOraM 3aKOHO.UaBcrBa 3 rrr.rraHr oxopoHu rrpaui Ta fipoMr.rcnoBoi 6esnex[ niA qac

BlrKoHaHH, TaKr.rx po6ir uiAuarueHoi ne6egnexu rala6o eKcrrrryaraqii (sactocyrauux) raKLIx

MarrrlrH, NaexanigMis, y crarKoBaHns niAsl,Iqenoi n e6esrIeKLI :

(nafirr,renyeaurur Bl.rgy po6ir ui,qauqenoi ne6esnerua rala6o MaurI{H, uexauisrr,rin,

Iurui Marfir.rulr, rraexaniguu, ycTaTKoBaHHs, Iqo He yuifirunu Ao rpyrlu A ra Ao sKlrx

nr,rpo6uuxoM BcraHoBleni nrarraorlr ilIoAo [poBeAeHH.a rexniquoro orJIrAy, nunpo6ynallux
ra./a6o excueprqoro o6crexegn.f, (rexni.ilre AiarHocrysauu.f,),

ycTarKoBaHHs [rABurqeHol Heoe3flexu, TraII aoo MapKa (3a Haf,BHocrl),

asrolraru.rHr,rft nepecyrnufi ni6poupec "Hydro-Blitz 940 S", nupo6uux "Zenith-
MaschinenfabrikGmbH", Hiue{Hrana; 6erouo(poprrayranrna Maluusa ZenithHB 828 MAZ
1218,?raeg1gux"Zgnllb-.Yas-ghj1ts3PbriFGqQllll,,tlllt:Igna ., ...,

rxi, nnxorryrorrcs ra"/a6o excnJryaryrorrcr (sacrocoeyrorrcr) 6es orpuuannq siAnosiAHoro go:norry)

Biluosi,qHo Ao crarri 13 3arony Yrpainu "flpo oxopoHy upaqi" rpoBereHo aytr.vr

oxopoHlr npaqi Ta Bxlrro saxoAin Ao ycyHeHHfl lre6e3[er{Hrx i ruriAlunvx lIIfl r4opon'r
nupo6uuur.rx t[axropin
Haras }s5 sia 01.04.2022p. rpo rpoBeAeHHx nuyrpiuurroro ayArrry 3 oxopoHu npaqi,
Br.rcHoBoK Il!03/05/2022sit03.05.2022p. 3a p*ynbraraMl,I ay4ury flpo AorpI{MaHH.,I BLIMoT

3aKoHoAaBcrBa rrpo oxopoHy npaqi, uiA.rac eKcfiJryarallii:Inrui MaIITI{HLI, uexani3Ir,tl,t,

ycrarryBaHH.f,, rrlo He yBiftmnlr Ao rpyrrIn A ra.uo rKLIx Bllpo6nuxoru BcraHoBJIeni el,IN,Ioru rqoAo

rpoBeAeHHs rexHi.rHoro olmAy, nunpo6ynauH, Ta / a6o excneprHoro o6crexenna (rexnivne
gianrocrynannx), a caMe o6naAuaunfl AIts BLIroroBJIennr 6pyr<inKu: aBToMaruqHIaft nepecynHufi

ni6poupec "Hydro-Blitz940 S", rrapo6uux"Zenith-MaschinenfabrikGmbH", Hiuevqr4Ha;
6erouorpopMyBarrbHa Malulrua ZenithHB 828 MAZ 1 2 1 8, rnpo 6:aux "Zenith-
MaschinenfabrikGmbH", Hiue.r.rr.Iua

po

Aorpr.rMaHHr BlrMor 3aKoHoAaBcrBa flpo oxopory upaui uia qac BITKoHaHHfl 3aflBJIeHI,rx po6ir/excnnyarauii
3rurBJreHlrx MarIIIrH, uexani:uin, ycrarKoBaHHt uiAsLIEeHoi ne6ernexu)
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