
ДЕКЛАРАЦІЯ 
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первиниа 
Оновлена ло декларації ресстраніГшин 

Відомості про роботодавця 
Мале підприємство -комерційне підприємство «ПУТИЛЬСЬКИЙ 

РЕМБУДСЕРВІС» 
(аі»г юріиичігої особи: ваймсмуваиня юридичної особи, місиинаходжешм. юіі иїДі» і СДІ'ПОУ. 

Маковійчук Михайло Васильовч 
прізвишс. ім'я Гіі по батькові керігтикп. 

05434890 
(іимер телефон), ад(х'са елск}ніі(пр{ пошти; 

Маковій Михайло Васильович 
іВ« фізичної особи-пішірисміїл; прняише, ім'я та по батьшйі. ким і ісачи видшінП. 

Вул Українська, 123;смт Путила;Вижницького р-н;Чернівецької обл 
місис проживання, рт-траїййний номер облікоьої хар?ки п.жтшкз полаїкїв. 

0979723046 
номер телефону. а,ірсса слек-гр»иііої пошти:' 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
За місцезнаходженням роботодавця Вул Українська, 123;смт Путила;ВйЖНИцького 

р-н;Чернівецької обл 
<аяреса) 

та/'або за постійним 
місцезнаходженням об'єкта 

Іалреса) 
або за .місцем внконайня 
робіт/експлуатації, що з̂ і̂н10е̂ ться 

(регіон. оСїласіч. 

т« шлстаЕК (іа лішніирачи, м к.,'ч'ір;ікі,ім.і тошо, ио ігкіріілк-т.ся ) р«>боіплавш(і 
нфор.мація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності -
разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування» 
Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія 

«ОРАНТА» 
Форма Ш З серія УБ Яа 1581524 Строк дії договору ] 2 місяців. 

(їа нгявідастг - най̂ ен>8аяи» стр.гхпвоТ компанії; строк,іІ('егргиои)го полісу, 

К2І9від30.05.2022р 
номер і лага його видачі або «договір не інхсагаггьси») 

Я, Маковійчук Михайло Васильович 
Спрізаише. ім'я по батькїьі «ріаника шридячмої осойн а&і фпичної скоби — підпригчия) 

бази та 



І умов праці вимогам законодавства з питань охорони прац. та промислової 
С е к ^ п"д час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
еГплуатанії (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

Рпйоти шо виконуються на висоті понад 1.3 метра (п.З додатку 2 Порядку) 
о С г » ; ^ ™ з обробки деревини і металів (и.20 додатку 2 Порядку) 

устаткування підвищеної небезпеки),а саме: 
- Пилопрама ВЛГ - 1000 -2017р 
- Повздовжньо-обрізний верстат -2017р. 
- Торцювальний станок -2017р. 
- Багатопильний верстат-2017р. 
- Оциліндровочний ОВ-1-2017р. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» проведено аудит 
^ГронГпра^і - заходів до усунення небезпечних і шкодливих для 

здоров'я виробничих факторів: 

Наказ №18 в ід22 ,042022фП2О^^ 
Гномео наказу про пров (номер наказу про проведення аудиту, 

І о н ™ з — „ р о « . ™ » за..„»„ «.ши„. 

«30»травня 2022 року. М.ВМаковійчук 
(підпис) (ініціали та прізвище керівника юридичної 

особи або фізичної особи-підприемця) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці^ 

« Ш Н И Й номер облжової картки платника 
відмовляються від його прийняття та повідомили про це в > д п о в ^ § м ч 

1 особами, які через свої релігійні переконання 
/ і мають відмітку у паспорті. 

30888333, 


