
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці 

)ридичної особи, / я УА^^ юридичної особи: найменування юридичної особи, 

^ ^ місцезнаходження, код згідно з Є^Ї^ШУ, прізвище, ім'я та по батькові керівйіка, номер •^ефону, / 

телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

місце^иконання робіт підвищеної небезпеки та/абс^ксплуатації (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) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
(дата проведеній аудиту) 

Я , : 
юридичнгії ос^ЇуїоШі 1-: у П Р А В і і І Н И И 

ДЕРЖПРАЦ5-

або фізичної особи - підприємця) 
В:<. №^ 

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 підвиш,еної небезпеки: 

7 (найменування виду р ^ і т 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів. 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

^ , номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються ^а/або експлуа^ються (застосовуються) без отримання 

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

ошМАа^ щшші <гі2^шс5^^^к^ 
Ш якюс існує підвиїї^ений ризик виникЙення травм, будівель 

о і споруд (приміщень), виробничих об'єктів ~ 



Інші відомості' 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які віді 

за датриманімм вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

. наявністю служби охорош праці, і г іЬт^цій про йровЙІння навчання та 

інструктажу^питань охоройй праці, ексгоіуатаЩйної Документації, засобів індивідуального захА^ту, 

вої та матеріально-технгеної бази навч^но-ліетодичного забезпечення) 

(ініціали/а прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^ брШег/^ 20^р. № //^З/У^ . 

Головне управління Держпраці 
у Львівські ї ! област і 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 


