
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна X 
Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

05*0 /</ ; 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

УОУп Я Ге пОп у ) гґ>^ 
ЧЄ(ЬОНУ. аяоеса електпоннпї ттптттти-номер телефону, адреса електронної пошти; 

Цаплюк Олександр Васильович, паспорт КР 634895, виданий 25.06.2001 р., 
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий, 

Новоселицьким РВ УМВС України в Чернівецькій області, ідн.код 3084320593 
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

с. Топорівці, Чернівецької області 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
За місцезнаходженням роботодавця 

(адреса) 

та/або за постійним 
місцезнаходженням об'єкта 

(адреса) 

або за місцем виконання На об'єктах будівництва в м. Чернівці та 
робіт/експлуатації, що змінюється Чернівецькій області 

(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за 
наявності - у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про 
страхування» 

Згідно додатку 1 до порядку і правил проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, 
яка може бути заподіяна, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
№1788 від 16.11.2002 року, у ФОП Цаплюка О.В. страхування перед третіми 
особами не проводиться, оскільки ФОП Цаплюк О.В. не займається 
підприємницькою діяльністю підвищеної небезпеки 

(за наявності - найменування страхової компанії; строк дії страхового полісу, 

Договір не вимагається 
номер і дата його видачі або «договір не вимагається») 



Я, Цаплюк Олександр Васильович 
(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 та промислової 
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; 
2. Роботи верхолазні; 
3. Зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із 

застосуванням відкритого полум'я. 

Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб на правах оренди, а саме: 
- Екскаватор колісний, марка ІСВ Ісх, 2007 року виготовлення, США; 
- Екскаватор колісний, марка САТЕКРІІХАК 426Р2, 2001 року виготовлення, США; 
- Екскаватор-навантажувач, марка СА8Е \УХ165, 2006 року виготовлення, США; 
- Екскаватор гусеничний, марка ІСВ 436 НТ, 1999 року виготовлення, США; 
- Екскаватор гусеничний, марка ІСВ 8080, 2007 року виготовлення, США; 
- Агрегат зварювальний пересувний, марка ВД-306С1, 2007 року виготовлення, 

Україна; 
- Компресор пересувний, марка ПКСД-5,25ДМ, 2016 року виготовлення, Україна. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» проведено 
аудит охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих 
для здоров'я виробничих факторів: 

Наказ №1/011 від 01.10.2021 року 

номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

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

які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

(номер наказу про проведення аудиту, 

висновок від 15.10.2021 №1 

робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці, 

«01» листопада 2021 року. 

і, які через свої релігійні переконання 
відмітку у паспорті. 


