
Д одат окS 
до Порядку

(вредакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2018 р. .'V? 4Н)

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВ «Ужгородііібест-2000» ______
(для юридичної особи: найменупаїпія юридичної особи,

88000, м. Ужгород, вул. Гранітна, 11 А, код ЄДРПОУ 31015483
місцеліаха'їжеиня, код згідно з ЄДРПО У, прі;іиии;е, ім'л та по батькові керівіїикії, номер телефону,

директор Лавренюк Володимир М ихайлович,______________________________
телефаксу, адреса електроімюї номп-и;

______ тел. +38 0681253500, e-mail:mccc(fl)ukr.net

д.ія фізичної особи —  піднриеміїя: прізвише, ім 'я та по батькові, серія і номер касморіа, 

ким І коли виданий, місце проживання, респіраційний номер облікової картки платника 

податків,номертслефону,телефаксу, а.'іресаелектронпої пошти;

Україна, Волинська область______________
місце викоііаіііія робіт підвищеної небезпеки та'або експлуатації (;іаи'Осуьамня) 

машин, мехаиізмін, устатковання підвищеної небеліеки)

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

( і іа й м е п у в іш н їі с 'ф г іхо в о ї к о м п ан ії,

С І рак дії страхового полісу, номер і дата його пилачІ)

Інформація про проведення добровільиого аудиту з охорони праці

(даі'а проведення аудит}')

Я. Лавренюк Володимир М ихайлович
(прізвище, ім 'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної Особи —  підприємця)

ЦІЄЮ деісггарацісіо підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов ираці 
вимогам законодавства з питань охорони ираці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
.машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються па висоті понад 1,3 м  - 5  р. л и _______
(найменування виду робіт

Зварювальні роботи -  Ір.м.________________________________________________________
підішіцепої небезпеки таУабо мащин, механізмів, 

устаткогїанпя иілііиіцепої небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, лата кигоі оллення, країни нохолження, які



виконугиті.ся таа(іо експлуатуються (аастосонуіо гі,ся) Оез отримання

1ІІД П О В ІД Н О Г О  дозволу, К ІЛ І,К ІС Т Ь  рооочих М ІС Ц Ь , у  тому Ч И С Л І 1 И Х ,

на яки\ існуг підвищений рю ик имііикіїеиня травм, оудівсль

і сііорул (приміщень), виробничих об’скіііі

(цехів, ДІЛ ЬН И Ц І,, структурних підрозділів)

Інші відомості

в  тоєауистві створена служба охорони прані в кількості однієї особи. 
Затверджені полож ення, інструкції та інша технічна документація з охорони 
праці.

(прізвище, ім ’я та по баїькові осіб, які відповідають

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, проведено навчання та
і а дофиманням вимог закомоланстпа } питань охорони праці та про ̂ wc допої беіпеки,

перевірка знань з питань охорони праці працівників. Призначено відповідального за
наявністю служби охорони іфаці. інструкцій про проведення навчання та

охорону праці на підприємстві:-Лавренюк В.М.
ністпуктажу^  питань охорони праці, експлуатаційної документації, .іасобіп інднт;[уа.’[і.ного :іахисту,

3 1 жовтня 2

ивно-прап^^ім а матеріально-технічної бази навчшіьно-ме ї одичноі о забезпечення)

Лаеренюк В.М.
(ініціалц та прізвище)

Деклараці!§^^І®ЄЄе^|хівана у журналі обліку суб’ е:ктів господарювання у 
територіальному органі Держираці 20_^' р.
№ -М і  _____  . /

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 ^ieбeзпeки.

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