
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна * 

Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецький експертно-

технічниіі центр Держпраці» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДР110У, 

58003, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Зелена З 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

23246991 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

Директор Куликовський Андрій Вікторовин 
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий. 

0372527581,0673470201 
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

еІссЬу^икг.пеІ: 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

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

(адреса) 

та/або за постійним 
місцезнаходженням об'єкта 

(адреса) 

або за місцем виконання На території України, Чернівецької області 
робіт/експлуатації, що змінюється відповідно до укладених договорів на 

виконання замовлених робіт 
(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» 
ПАТ «Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» 25285050 

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

Договір від 22.07.2022 року № ВМ 182029 строком на 12 місяців 
номер і дата його видачі або «договір не вимагається») 



я , Куликовський Андрій Вікторович директор ТОВ «Чернівецький 
• ТГ і. . рк'рпептно-технічний центр Держпраці» ^ ^ ^ 

(прізвище, ім'я та по батьковГкерівника юридичної особи або фізичної осоОи — підприємця) 

І 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 

І підвищеної небезпеки: 

3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 
4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного 
полів 
6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб єктів 
господарювання. (найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/аОо машин, механізмів. 

8 Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання. 
— устатковання підвищеної небезпеки, тип а&о марка (за наявності), 

18. Верхолазні роботи 
21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та 
вентиляційних каналів. 

4. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті 
гірничі роботи. 
7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо). 
8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою. 
9. Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах 
дії струму високої частоти. 25 Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі. ^ які, виконуються таУабо експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

1. Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 
2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.01. 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., 
№ 9, ст. 344), що не зазначені у групі А, а саме: 
Прилад електровимірювальний багатофункціональний цифровий РІІ 183.1, зав. № 213627; 
Прилад електровимірювальний багатофункціональний цифровий ЕР-180М, зав. № 0802171; 
Омметр ЗС0212, зав. № 07025; 
Мегомметр ЗС0202/2-Г, зав. № 48339. 
Дефектоскоп УД- 2 - 70 №768 (1 шт.); 
Товщиномір ультразвуковий ТУЗ -2(1 шт.); 
Твердомір контактно резонансний ТРК - 45 (1шт.); 
Теодоліт зав. № 45342 (1 шт.); 
Нівелір Н-3 точний з рівнем зав. № 06623 (1 шт). 
Відеоендоскоп ЕСВ-1 .Г.ЧБ- 6х ЗО (1 шт). 
Комплект дефектоскопічний «МАГЗКС-3» з намагнічуючим пристроєм МЗ-3 (1 шт). 
Набір для капілярного методу контролю. 



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 від 01.07.2022 року № 17020-22 

Висновок за результатами 

(номер наказу про проведення аудиту, 

проведеного аудиту ві^; •^5.074022 року № 001 -22 ОП. 
номер та дата висновку за результатши проведеного аудиту ппй дотриуа;іня вимог законодавства про охорону праці під 

виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених м/ірин, м ^ н і з м і в , устатковання підвищеної небезпеки) 

202_року. [<(і/п и ссх? _АА 
(ініціали та прізвище керівника юридичної 

особи або фізичної особи-підприємця) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці. 

Дата 

Примітка: 
Реє( 

відмовляються 

202'=^ року № 

ки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
( ^ ш и про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті. 


