
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Первинна 

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер 

+ 

Відомості про роботодавця Фізична особа-підприємеиь КІРІЯК ГЕОРГІЙ 
ГЕОРГІЙОВИЧ, паспорт КР 244170. виданий 19.09.1997р., Ленінським РВ УМВС 
України в Чернівеиькій області; 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
Місив проживання: Україна, 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця 
НЕБЕСНОЇ СОТШ, будинок 28, квартира 42. 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
реєстраиійний номер облікової картки платника податків 2609310257 
адреса електронної пошти; 
номер телефону +38-050 743 94 55 
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 (за-
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

за місцезнаходженням роботодавця 
(адреса) 

та/або за постійніш місцезнаходженням об'єкта 

Модульна автозаправна станиія (ПЗП та АГЗП) (59032, Чернівеиька область, 
Новоселицький район, с. Тарасівиі, вулиця Центральна, 318) 

(адреса) ; 

або за місием 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 обов'язкового страхування цивільної відповідальності об'єктів господарю-
вання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підви-
щеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти госпо-
дарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарноепі-
деміологічногохарактеру-№050/05/08 від 07.03.2022р. ПАТ «Страхова група «ТАС» 
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу. 

номер і дата видачі або "договір не вимагається") 



я. КІРІЯК Георгій Георгійович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізична особа-підприємець 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час вико-
нання таких побіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

Роботи, шо виконуються на висоті понад 1.3 метра - п..І група Б, Додаток 2 
«Порядку...» 

Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі 
нітрофарб, полімерних композииій (поліхлорвінілових. епоксидних тощо)- п. 17. 
рлупа Б. Додаток 2 «Порядку...» 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або мащин, механізмів, устаткування підвищеної не-

безпеки, тип або марка (за наявності), які, виконуються таУабо експлуатуються (застосовуються) 

без отримання відповідного дозволу 

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 №14 від 06.05.2022 ПРО проведення аудиту: 
Висновок №16 від 17.05.2022Р. за результатами проведеного аудитуз питань 
охорони праиі 
(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами 'Ч'оведеного а у ^ ^ ^ ^ 
дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатащі 
заявлених мапшн, механізмів, устатковання підвищеної жбезпеки) 

«2» червня 2022 р. , — (ініціалі^та прізвище керівника юридичної особи 
або фізичної особи - підприємця) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці 
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примітка. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийн^я та 
повідомили про це відповідному контролюючому органу 1 мають відмітку в паспорті. 


