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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВ «КРАМ»
(для юридичної особи; найменування юридичної особи, 

їм. Ужгород. вул Минайська 16А код ЄДРПОУ 20455292. КВЕД 61.10.

Директор Медвецький Олександр Вікторович 
місцезнаходження, код згідно -з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
______ тел. 0312-65-95-65 E-mail: info@kram.ua ________

телефаксу, адреса електронної поиїти;
______________ ___________________ .ц. Ужгоуод___________ _________________ _____ __

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та^або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, уетатковаиня підвищеної иебезіїеки)

Я. Медвецький Олександр Вікторович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юриди'їної особи

цією декларацією підтверджую відповідніс'гь 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, устаткованпя 
підвищеної небезпеки: 

Роботи, що виконуються на висоті понад І.З метра, роботи в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі {ємностях, боксах, топках, 
трубопроводах)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та^'або маиіин, механізмів, устаткованпя підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

викопуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
8 робочих місиь. з них на 4 існує підвищений ризик виникнення травм ______ ____________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
V

на яких існус підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміндаїь), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор підприємства 
Медвецький О.В.

»

На підприємстві наказом № б від 01.09.2017 року створена служба з охорони праці, наказом N9 7 
від 02.09.2017 року затверджено положення про службу.. 

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охороні праці по професіям та видам робіт 
згідно положення

(лідпис) (ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
о^)гані Держпраці  ̂ *̂1 2(И5_ р. № _____ .

/ Примітки: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надас 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 каріки 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.".
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