
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

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

Відомості про роботодавця 

Комунальне підприємство «СПЕЦКОМБІНАТ», 58023 м. Чернівці, вул. 
Героїв Майдану, будинок, 159А, ЄДРПУ-03357435 

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

Воронюк Василь Іванович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

(03722) 78135, 79952@икг.пеІ 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

КВЕД: 96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг 
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

номер телефону, адреса електронної пошти; 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
За місцезнаходженням 58023 М.Чернівці, вул. Героїв 
роботодавця Майдану, будинок , 159А 

(адреса) 

та/або за постійним місцем 
знаходженням об'єкта 
58023 м.Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, будинок, 159А 

(адреса) 

або за місцем виконання 
робіт/експлуатації, що змінюється 

(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» 
Договір не вимагається 

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

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



Я, Воронюк Василь Іванович 
(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: 

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м; 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

Зварювальні роботи; 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

Устаткування напругою понад 1000В. а саме: 
- трансформаторна підстанція ТП-400, 10x0,4, 1978р. 

Великовантажний та інший технологічний транспортний засіб, а саме: 
які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

- екскаватор МТЗ-82, заводський №185475, вип.1992р., Білорусія; 
- екскаватор ЮМЗ-6, заводський№ 19426, вип.1995р., Україна; 
- трактор МТЗ-82.1.26, заводський № 004456, вип.2005р., Білорусія; 
- трактор МТЗ-82.1, заводський №08084663, вип.2013р., Білорусія. 

Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 
2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою 
КМУ від 30.01.2013№62, що не зазначені у групі А, а саме: 
-шліфувальна машинка кутова «Інтер-скол 180», 2015р. - 1 шт.; 
-шліфувальна машинка кутова «Дніпро МОЬ240», 2021р. -1 шт.; 
-мотокоса «АЬКО ВС- 4125», 2017р. - 4шт; 
-бензинова коса «8Ші1 8Р55», 2019р. -1шт; 
-бензинова коса «БТ 8952 8», 2021р. - 4шт.; 
-бензопила ланцюгова «8Ші1 М8 180», 2021р. - Зшт.; 
-бензопила ланцюгова «8Ші1 М8 180», 2019р. - 1шт.; 
-мотоножниці «8ііЬ1 Н8 -45», 2021р. - 1шт.; 
-відбійний молоток «Дніпро-М 8Н45», 2021р. -1шт. 
Змінне обладнання для тракторів, а саме: 
- прічеп марка 2ПТС4 (8545), 2005р. - 1шт.; 
- прічеп марка 2ПТС-4М, 2005р. -1 шт. 

Інші машини, механізми, устатковання, що не ввійшли до групи А та до 
яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного 
огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічного 
діагностування), а саме: 

- міні електрозварювальна станція О РО\УЕЯ ЯРЕ 6500 ЕАА/- 1 шт. 

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 від 27 квітня 2022 року №80 Про проведення внутрішнього аудиту з 
охорони праці на МКП «Спецкомбінат», Висновок №1 від 06.05.2022р. за 
результатами аудиту з охорони праці 

(номер наказу про проведення аудиту, 

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

час виконання заявд ссплуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

В.І.Воронюк 
(ініціали та прізвище керівника юридичної 

особи або фізичної особи-підприємця) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці 

Дата « Л Р » 202 ^ року № т У 2 

Примітка: 
Реєстраційний номер облікової картки і 

переконання відмовляються від його прийняття і 

УПРАВ.Л1ННЛ фізичними особами, які через свої релігійні 
рдоШйтй (Грож бШюві\§Иу контролюючому органу і мають відмітку у паспорті. 
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