
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
Первинна 
Оновлена до декларації 
реєстраційний номер 

+ 

Відомості про роботодавця 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Бербет Інжиніринг"; 58002, м. Чернівці, вул. 

Головна. 59: 44134569: Заборський Олексій Йосипович; +38(097)9158751; 
оШсе@ЬегЬе1.сот.иа 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

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

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків, номер телефоіїу, адреса електронної пошти) 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; 

за місцезнаходженням роботодавця: 58002, м. Чернівці, вул. Головна, 59 
(адреса) 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта 
(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється Чернівецька область, 
(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 не вимагається. 
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 

номер і дата видачі або "договір не вимагається") 

Я, Ратич Станіслав Робертович, 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, 

або фізичної особи - підприємця) 
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріа.і;ьно-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: 

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

2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин. 
3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 
4. Водолазні роботи. 
5. Сейсморозвідка. 
6. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних 

установок, драг і земснарядів. 
7. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення. 
8. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд. 
9. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних перенравГдо{Дг, бродів. 
10. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм. 



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

12. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та 
вентиляційних каналів. 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

які, виконуються та/або 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 від 01.04.2021 № ЗО. висновок від 08.04.2021 № 1. 
(номер наказу про проведення аудиту^^юмєр'та датй висновку за проведеного аудиту про 

дотримання вимог законодавства.-ирб^орону праШ під час виконш^л^^ай^лених робіт/експлуатації заявлених 
, устатковання підвивдної небезпеки) 

18 липня 2022 р 

Декларація 

Примітка. 

Держпраці 

''ПРАВЛТКНЯ̂ ^ 
'-'І ДЕРЖПРАШ 
Ц у ЧЄРШВЕПЬЮйб. 

Реєстраційний номер облікової картки фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання прийняття та 
повідомили про це відповідному контролюючому о р к ^ ^ і ііаііг'ї'Йм^ітку в паспорті. 


