
ДЕКЛАРАЦІЯ ^
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронні системи»
(для юридичної особи: кайменувашга юридичної особи,

88000м. Ужгород. вул-ПартькоїКомуни, 4 код ЄДРПОУ 32737605,
місцезнаходження, код зпдно ? СДРПОУ, прізвище, ім 'я та по батькові к^)Івшїк

директор Пак Тиберій Романович тел. 03]2-66-06-54 моб.050-539-6}-25, е-таіі: ohsvs0.ukr.mt
міониіиходженвм, код 31І/ШО Î прізвище, ім'я ш по батькові к^чвника, номер і-елефону, isyietjtancy, шфеса е-тектрояноі

пошти;

дяя фізичної особи - підприсмця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким 1 коли видаїшй, місце щюживашія, ресстраційилй помер оолікопої картки шіатника

податків, номер телвфоксу, адреса електронної пошти;

міспе виконання робіт підвищеної небез/іеки та/або експлуаіітії (твстосування)

машин, механізмів, уотатковаипя підвищеної небезпеки)

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

(паймснуваннн страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і л^та й»іх> видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)
Я, ПАК ТИБЕРІЙ РОМАНОВИЧ

(іірізвшце, 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 підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад І. З метр.

(пайменувашія виду робіт підвищеної небезпеки ін/аПо машин, механізмів, 

уствтковаикя підвищелоі пеоедітеки, тип або марка (за наявносп), номер партії, дата виготовлення, країна походжеїшя, які 

виконуються та/або експлуатуються (заст(хювуютьсі) без отримашм 

відповідної^» ДІУЛІОЛу, кількість робочих мішіь, у тому числі тих, 

на яких ікнур підвйи(ений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), віфобничих об'скпв

(цехів, дільнщіь, сірукт)'рних іщіра.імтч)
Інші відомості

Лазар Михайло Михайлович
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримашіям вимог закоіюдавства з шп'аю, охорони праці і'а нромислової безпеки,

наявні - служ:ба охорони ураиі. інструкції, працівники пройиші навчання
наявніспо служби охорони праці, інструкцій про проведепия паачаїша та

та інстпуктажі з штань охорони, експлуатаиійна документація, засоби індивідуального захисту
інструктажу ч Іім ан ь  охорони праці, експлуатаційної докумеїгтації, засобів і

нормативно-правова та матеріально-технічна база, павча.'
корма гивно-прввової та матеріально-технічної бази иавча.5ьии-М|

(підпис)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господаргов;
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іргані Держпраці


