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•—илАіла</^ І е йзд^їовідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця 'ТСі^С^ртСгі^^^О ^ С^<^О^Л^(ЛУХ)\Г) 

{для юридичної а?;оби: найменування 

нфидичн«і особи, місце її державної реєстрації, код платника 

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно % КВЕД, 
прізвище, ім'яЧга по батькові керівника; / О 

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

серія номер паспорта, киміГкаливвдаі«ш^ місці^ проживання, 

аХ)^ Ігор ИРшХІИОби.1 
номер облікової картки платника податків (н? ІЄ 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); 

омер телефону, телефаксу, адреса елект номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

місце (адреса) виконання^робіт підвищеної небезпеки 

уа/або експлуатації (застосування) машин. 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди и^'МЛ&& 

(найменування страхової компанії. 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі 

УЛЬ 



я, 
(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: рг^.пгш і)^ ^•и\л1ик^\^^ть^,і І^ Л і г п п і . Лііі/'̂ С <'^.^6*7^^ 

' ( н а й м е н у в а н н я виду робіт ^ 

підвищеної небезпеки ^а/або машин, механізмів, 

устатксування підвищеної 'неоеЗтіеки, їх марка, номер партії-^ 

дата виготовлення^^ іфаїна походження, які вр«сонуються 

та/або^ експлуатуються^ (застосовукїться) без отримання 

відповідного дозволу, кііґькість рсГббчр^ МІСЦЬ, в тайу числі тих, 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості '^гГ}^)/І^ИМаа''Шг)рО^І пСС^. /^:с>ґ-/Ж(^ЮО^АЖр)^' 

(п^ізвище,^ ім'я та по батькові осіб, 

відповідальних за дотримань вимог^законодавства з питань 

охор'они'-^праці '/а промислової безпеки, наявність сйужби 

охорони тіраці, інстр^цій, інформації про проведення 

навчання та інструктажу з пи'тань окорони праці, 

^ еі^сплуатац^йної документаці'І^ засобів'^індивіду^йі' 

ого захисту. 

'нормативно-правойої та матеріально-технічної бази, ^ 

навчально-методи^^ного забезпечення) 



V 
(ініціали та прізвище) 

у журналі обліку суб'єктів 
органі Держпраці ус 

Примітка. ФізичнЖ|^'. особа, ^Підприємець проставляє печатку в 
разі її ч^аявності'. \,// 


