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ДЕКЛАРАЦІЯ ^
Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
__________________ «Вімтек»

(для юридичної особи: найменування

88000 Закарпатська обл.. м.Ужгород. вул. Українська, буд. 16
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

Код ЄДРПОУ 38678886 КВЕД 43.22

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

директор Федусевич Роман Мшашович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли видании, місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел./факс: {0312) 61 65 40
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин.

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)



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

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) ,

Я, Федусевич Роман Михайлович
______ ________________ '

(прізвище, 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 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: ремонтні, монтажні та інші роботи, то
виконуються на висоті понад 1,3 метри, крім робіт верхолазних та 
скелелазних, що виконуються на висоті 5 м і більше над поверхнею грунту, 
перекриття або робочого настилу та робіт, то виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колясок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників_________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії.

дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості Саеін Євген Іванович
______ (прізвище, ім'я та по батькові осіб,

наказом по підприємству від 20.02.2017р. №5-011 призначений
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки:

відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань»

наказом по підприємству від 22.11.2013р. МІ-а ОП створено службу 
охорони праиі:

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

наказом по підприємству №  9-ОП від 24.02.2017 р. затверджено переглянуті 
та розроблені інструкції з ОП за професіями та видами робіт: пройшов 
навчання в учбовому закладі та призначений відповідальний за безпечне 
виконання робіт на висоті -  наказ №  7-ОП від 20.02.20017р., посвідчення №  
17-035 від 17.02.2017 р видане Закарпатським ЕТЦ:

охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

наказом по підприємству від 20.02.2017р. М  б-ОП створено комісію по 
перевірці знань з питань охрони праиі у відповідності до вимог Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці: розроблено положення про навчання з питань охорони праці: 
під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться 
відповідні інструктажі з питань ОП.

навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Працівники забезпечуються спецодягом і засобами захисту згідно з 
нормами:

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами 
з питань охорони праці

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного 
забезпечення)
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P.M. Федусевич

(ініціали та прізвище)
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Декл^щій зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці 204^р.
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