
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна 
Оновлена до декларації реєстраційний № 

+ 

Фізична особа-підприсмець ПЕТРЮК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА 
Україна, 59353, Чернівецька область, с. Драчинці 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, ксід І Г І Д Н О З Г Д Р П О У . 

Петрюк Тетяна Петрівна 
прізвище. їм я та по оатьк'ові керівника. 

+380985166854 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

Місце проживання; Україна, 58009, Чернівецька обл., місто Чернівці (з), 
Смотрицький проїзд, будинок 2, квартира 9 

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові , ким і коли виданий, 

Індивідуальний нодатковиіі номер 353850590080 
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків , 

+380985166854 
номер телефону, адреса електронної пошти: 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

За місцезнаходженням роботодавця 
(а-іреса) 

та/або за постійним 
місцезнаходженням об'єкта 

(аі ірсса) 

або за місцем виконання Україна, 59353, Чернівецька обл.. 
робіт/експлуатації, що змінюється с. Драчинці 

(регіон, область т о щ о ) 

т а підстави ( за договорами , за контрактами т о щ о , 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» 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон» 
Строк дії договору по 29.06.2023 р. включно 

( за наявності - найменування страхово ї компанії ; строк ді ї с г р а х о в о г о полісу. 

№ ЕР-209769812, дата видачі - 29.06.2022 року 
номер і дата його видачі або « д о г о в і р не вимагаєгься» ) 

Я, Петрюк Тетяна Петрівна 
(прі звище, ім'я т а 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: 

Лісосічні роботи, трелювання лісу 
(найменування виду робіт п ідвищеної небезпеки та /або машин, механізмів . 

Відповідно до постанови № 77 від 03.02.2021 р. П. 6 великотонажний та 
інший технологічний транспортний засіб визначений п. 1, п. 2, порядку 

відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших 
технологічних транспортних засобів затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.01.2003 року № 8 
А саме: Трактор колісний БЕЛ АРУ С- 82.1 2021 р. випуску ( Країна 

виробник Білорусь) 
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) . 

які, виконуються таУабо експлуатуються ( з астосовуються ) без отримання в ідповідного 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 № 7 від 8 червня 2022 року 
(номер наказу про проведення аудиту. 

Висновок за результатами проведеного аудиту від 14 червня 2022 року 
номер т а дата висновку з а результатами проведеного аудиту про дотримання вимог з аконодавства про охорону праці під час 

виконання заявлених робіт /експлуатаці ї заявлених машин, механізмів , устатковання п ідвищеної небезпеки) 

«ЗО» червня 2022 року. 
(підпис) 

ТШ 
тіт 

7"/7. 
(ініціали та прізвище керівника юридичної 

особи або фізичної особи-піднриємця) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці. 

Дата 

Примітка: і і /им -
Реєстраційний номер облікової картки плаТийкУпййТКів не заз^^ача(ться фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від його прийняття та повідомили про це"^дпойиши''ко>^ролі«ючому органу і мають відмітку у паспорті. 


