
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Первинна 

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер 

+ 

Пютатне підприємство «НАФТА БУК.ОШ 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, нрізви 

Україна. 60300. Чевнівеиьча область. Чепнівеиький пайон, місто Новоселиця, вул. 
Уотинська. буЛинок 75-Ж. нпі^ ^ПРПОУ 43292664, Директор Храб Пилип 
Васильович, тт. +38- 096 - 938 - 94 - 00 
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 нойер 
і 

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 

60331. Черніві'иька область. Ч е р н і в е и ь к и й район, село Линівиі, вулиця Головна, 79 

60309. Чернівеиька область. Чернівеиький пайон. село Маршинці, вул. Комарова, Щ 

60308. Чернівеинка область. Ч^ні^енький район, село Строїнці, вулиця Головна, 90 

60307. Чернівеиька область- Чернівеиький пайон. с. Зелений Гай, вул. Головна, 73А 

60300. Черні^'^иька область. Чепнівеиький район, місто 

(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється 
На місиях виконання робіт на території України ' 
(регіон, область тощо) 
та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) , 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповщальності перед 
третіми особами стосовно відапкодування наслідків можливої ^ о д и (за наявності - у 
разі добровільного страхування) відповідно до Закону України Про страхування 



Ппрптп обов'яз^папрп стпахування цивільної відповідтьності суб єктгв господарю-
Іпння іа шкоду, я.п може бу-п.и заподіяна пожежами та аваріями на об єктах тд-
^ишРної небезпе^^' ^упючаючи упжР.жовибухонебеяпечні об'єкти та об єкти госпо-
^ппг^ка діяльнісп.. па яких мож- г,рп^вР.сти до аварій екологічного і саштарно-етде-
^ппп.ічиого хауа^п,.ру - №51/1048/38865 від 29.07.202?р ПрАТ «Страхова компанія 
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» ^ -г-

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

номер і дата видачі або "договір не вимагається") 

Я. Храб Пилип Васильович, 
(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 вико-
нання таких ройіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

РпИпти. шо виконуються на висоті понад 1.3 метра - п.З. група Б, Додаток 2 
«Порядку...» 

К^р^пла^ні роботи та промисловий альпінізм - п 18 група Б, Додаток 2 
«Порядку » — 

лакоЛапбови^ пакришь. ґрунтовок та шпакльовок на основі 
ніптоЛавб. полімерних комппшиій (поліглпрвінілових, епоксидних тощо) - я. /а 
група Б. Додаток У- «Порядку...» ; 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або 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" проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров я 
виробничих факторів 

Наказ М27 від 5.09. 2022р. ПРО проведення аудиту: 
Висновок №29 від 12.09.2022Р. за результатами проведеного аудиту з питань охо-• ^ 

Гномер н а ^ Г ^ о проведення аудшу, номер та дата висновку за результате проведеного а у ^ ^ о 
да™ віТаконодавства про охорону праці під час в^онання заявлених робіт/експлуатацп 

заявлених машин, механізмів, у с т а т т о м д а ^ и щ е н о ї небезпеки) 

«72» вересня 2022 р. П.В. Храб 
(ініціали та прізвище керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця) 

територіаль Декларація зареєстротша у терито] "^^" '" 'орЛсР^ Держпраці 
/ПРАВЛіН}"̂  
ДЕРЖПРАІЛ 

У ЧЕРНШЕЦЬКІЙІ; 


