
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Первинна + 

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер 

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

58023 м. Чернівці., вул. Комунальників. 5 код ЄДРПОУ 03361780 КВЕД 36.00. 37.00, 
43.22: ШН 033617824128; генеральний директор Колесник Андрій Миколайович 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
Іпй)@у0(і0капа1.су.иа _ _ 

адреса електронної пошти; 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
за місцезнаходженням роботодавця _58023.. м.Чернівці.. вул. Комунальників. 5 

(адреса) 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта : 
(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється об'єкти м.Чернівці та 
Чернівецької 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" 

ТДВ «СК Гардіан» 
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 

номер і дата видачі або "договір не вимагається") 
строк дії з 16.02.2022р. до 16.02.2023 р. договір №ЦВО-22-5267-ЧВ-0502 
строк дії з 16.02.2022р. до 16.02.2023 р. договір №ЦВО-22-5268-ЧВ-0502 
строк дії з 16.02.2022р. до 16.02.2023 р. договір №ЦВО-22-5269-ЧВ-0502 
строк дії з 01.07.2021р. до 31.06.2022 р. договір №ЦВО-21-8839-ЧВ-0502 
строк дії з 01.07.2021р. до 31.06.2022 р. договір №ЦВО-21-8840-ЧВ-0502 

Я. КОЛЕСНИК Андрій Миколайович : 
(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, устаткування підвищеної небезпеки: 



наявності), 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" проведено аудит 
о х о р о н Г ^ Т т а вжито заходів до усунення небезпечних і ншдшвих »тя здоровя 
виробничих факторів: 
иякя-ч №57 від 16 07.2022 року- ™іт про проведення №1 від 21.02.2022 роїд 
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заявлених машин, механізмів, устаткування підаВД®" 
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