
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна Первинна 
Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально-
виконавчої служби України (№67)» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з СДРІ10У. 

60200 Чернівецька область, місто Сокиряни, провулок Покровський № 8 
прізвище, ім'я та по батькові керівника. 

В.О. директора Мороз Іван В'ячеславович 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

Тел. +380989346413 
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий. 

СДРПОУ 08681139 
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

^ номер телефону, адреса електронної пощти; 

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

(адреса) 

та/або за постійним Чернівецька обл., м. Сокиряни, пров. 
місцезнаходженням об-єкта Покровський № 8 

(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» 
ПрАТ Українська страхова компанія «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУ11» 

(за наявності - найменування стра.хової компанії; строк дії стра,човог() по.ііс\. V і IV»/! «..»» 1 І > 1 X іі>х VI І ̂  і. V V 1 IV Ч.» 1 11 і . V і V/.^Д 1 1 V I .̂'Ч. VV>' ї IV.'Д V » і І*.' 

№14/13/001133, термін ДІЇ З 27.07.2022року ПО 26.07.2022 року 
номер і дата його видачі або «договір не вимагається») 

Я, Мороз Іван В'ячеславович 
(прізвище, ім 'я та 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, устаткування 
підвищеної небезпеки: 



Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і 
навантаження їх в транспортні засоби. 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки таУабо машин, механізмів. 

Роботи що виконуються на висоті понад 1,3м., верхол^ні роботи 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

Зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із 
застосуванням відкритого полум'я. 

Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів. 
ЯКІ, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000В. 

Усі типи машин та устаткування, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 
Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник 
України, 2013 р., № 9, ст. 344), що не зазначені у групі А. 
1. Пристрій стрічкопильний горизонтальний моделі ПЛП., 2008 р.в., Україна; 
2. Верстат стрічкопильний горизонтальний моделі ВСП., 2013 р.в., Україна; ' 
3. Верстат свердлильно-пазовальний горизонтальний моделі СПГ-16., 2005 р.в., Україна-
4. Пильна рама Р-65 ЦМ., 1988 р.в., СРСР; 
5. Верстат деревообробний фугувальний КС-25., 1989 р.в., СРСР; 
6. Верстат деревообробний УБДС-310., 1989 р.в., СРСР; 
7. Верстат циркулярний СКД-2., З щт., 1995 р.в., Україна; 
8. Верстат деревообробний ЦМ-120., 1988 р.в., СРСР; 
9. Верстат деревообробний фугувальний КС-41., 1999 р.в., Україна; 
10. Верстат токарний модель 1-М №29076., 1981 р.в., СРСР; 
11. Верстат токарний Рязань тип-53 РСЗ-4684., 1961 р.в., СРСР; 
12. Верстат фрезерний Комсомолець тип 5Н324А №482., 1965 р.в., СРСР; 
13. Універсальний токарний верстат Сливен тип 580 №228888., 1988 р.в., СРСР; 
14. Свердлильний верстат модель 2Н135 №2718., 1971 р.в., СРСР; 
15. Свердлильний верстат модель 2Л53 №5243., 1976 р.в., СРСР; 
16. Верстат токарний модель 1-К62 №30915., 1975 р.в., СРСР; 
17. Верстат фрезерний модель :Т-83Г-УХЛ-4 №40990., 1976 р.в., СРСР; 

Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, 
визначений підпунктом 1 ПУНКТУ 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення 
обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. 
№ 8 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 26). 

1. Вантажний самоскид ЗІЛ ММЗ 4502., 2шт., 1991 р.в., СРСР 
2. Вантажний самоскид ЗІЛ ММЗ 4502., 2шт., 1989 р.в., СРСР 
3. Вантажний самоскид ЗІЛ ММЗ 4502.. 3шт., 1988 р.в., СРСР 
4. Вантажний бортовий автомобіль ГАЗ-53., 1989 р.в., СРСР; 
5. Навантажувач ТЛ-3 1989 р.в., СРСР. 



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 від 02.06.2022 року № 105 
(номер наказу про проведення аудиту, ~ 

Висновок від 04.07.2022 року № 17/2662 
номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці піл час 

виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) 

(26» 202_ року. 

О V, Сч І 

(підпис) ніщали^а прізвище керівника юридичної 
особи або фізичної особи-підприсмця) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці. 

Дата « 

Примітка: 
Реєстраційний номер облікової картки платник; 

відмовляються від його прийняття та повідомили про це в? 

ІРАВЛІНН: 
ДЕРЖПРАЦІ 

У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ 
:ів0Єзд;Ді^р-ься А^і^чними особами, які через свої релігійні переконали; 

ГоІ^'органу і мають відмітку у паспорті-


