
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Первинна 

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер 

+ 

Приватне підприємство «СТЕЛЛА ГРУП" 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізви 

Україна, 58000, Чернівеиька область, місто Чернівиі, вулиия Головна, будинок 34, 
код ЄДРПОУ 44077342, Директор Мельничук Валентин Вікторович, тел. +38-097 

982-99-99 

ще, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, адреса електронної пошти; для фізичної особи - під-

приємця: 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, устатковання підвищеної небезпеки: 

за місцезнаходженням роботодавця 
(адреса) 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта 

60300, Чернівеиька область, Чернівеиький район, місто Новоселиия, вул. 
Чернівеиька, будинок4 

(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 обов'язкового страхування иивільної відповідальності суб'єктів господа-
рювання за шкоду, яка може бу-ти заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітар-
но-епідеміологічного характеру - М39263Гноб2 від 10.06.2022Р «Страхова компанія 
«ЛВХ» (попередня назва СК«АХА Страхування») 

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

номер і дата видачі або "договір не вимагається") 



5Г, Мрльничук Валентин Вікторович, 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця) 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної б ^ и ^ ^ ^ ^ ^ 
вимогам зконодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 

небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

.иип»уються нп ^«гппп понад 1 ? метра - п-З- група Б, Додаток 2 

«Порядку...» 
рп^пти та пуо'-игпп^ий альпіиіш - П- Щ група Б, Додаток 2 

І.пИ.апб^"..^ ^уяіпо... ишашьовок на основі пітроФ^рб. 
Гполіхлог''і»іг.п^'^- епоисидних тощо) - п. 17. група Ь, 

^ ^ Г ^ а н н я виду роб і підвищеної н е ^ Г ш ' ^ а б о машин, механізмів, устаткування підвищеної не-

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

без отримання відповідного дозволу 

Відповідно ДО статті 13 Закону України "Про охорону праці" ^ ^ 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоровя 
виробничих факторів 
Наказ М17 від 2.06.2022 пр^ мрп^ірдйння аудиту: 
Пигип«ак М21 16.06.2022В. рр^ул^татами проведеного аудиту з питань ощ, 

дотримання вимог законодавства ВД^ 
заявлених мапшн, механізмів, у с т а т ^ ^ Ш О т а ^ в В в т і неоезпеки; 

«76» червня 2022 р. 
Д.Й. Мельничук 

іціали та прізвище керівника юридичної особи 
або фізичної особи - підприємця) 

територіальному^ органі Держпраці 


