
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна X 

Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
Акціонерне товариство «Українська залізниця», 03150, м.Київ 

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

вул. Єжи Гедройця, буд 5, (Тверська 5), код ЄДРПОУ: 40075815; 
Камишін Олександр Миколайович, 

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

тел. (044)465-00-30,електронна пошта иг^иг.^оу.иа 

номер телефону, адреса електронної пошти; 

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 місцем знаходженням не застосовується 

та/або за постійним місцем 
знаходженням об'єкта 

(адреса) 

58018, місто Чернівці, Маловокзальна 10. 

(адреса) 

або за місцем виконання не застосовується 
робіт/експлуатації, що 
змінюється 

(регіон, область тощо) 

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» 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАСТ-
ГАРАНТІЯ»» 

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

строк дії до 25.03.2022р № УЗ/ЦЛ-2142 від 25.03.2021р. 
номер і дата його видачі або «договір не вимагається») 



/ 

я , Камишін Олександр Миколайович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця) 

Ц І Є Ю 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: 

-Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів 
(н.20 додатку 2 до Порядку група А); 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/аоо машин, мех , механізмів. 

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 про проведення аудиту №120 від 04.04.2022р., висновок №01 від 08.04.2022р. 

(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог 

законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування 

, ' . • ' • •.. іїідаищеноїнебезпеки) 

« 0 ^ у > 2 0 І - А.В, Трачук 
(ініціали та прізвище керівника юридичної 

особи або фізичної особи-підприємця) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці. 

Дата « 2 0 2 / року № Я Л . 

Примітка: 
Реєстраційний номер облікової картки платника подат 

відмовляються від його прийняття та повідомили про це В І Д П О В І І 

^^^ І̂РАВЛІННЯдД, 
заз імчадтьт фмчни,іай р^обами, які через свої релігійні переконання 

Щ коШ^люїочому шсаУу^І!^ відмітку у паспорті. 
Ч Е Р Ш В Е І і Ь К І І і і > | і 

О Б Л А С Т І 


