
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

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

Відомості про роботодавця 
Мале колективне підприємство виробничо-комерційна фірма 
"РемБудГазЕлектромонтаж" 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДР1ЮУ, 

31471587 
прізвище, ім'я та по батькові керівника. 

58004, Чернівецька область, місто Чернівці, Шевченківський район, 3-й 
провулок Рогізнянський, будинок 15 

номер телефону, адреса електронної пошти; 

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

(050) 675-80-51 
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

пао1ек823 @§таі1. сот 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

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

(адресі 
та/або за постійним 
місцезнаходженням об'єкта 

^ (адреса) 

або за місцем виконання На території Чернівецької області 
робіт/експлуатації, що змінюється 

(регіон, область тощо) 

роботи виконуються згідно договорів з замовниками на об'єктах замовника; 
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» 

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

договір не вимагається 
номер 1 дата його видачі або «договір не вимагається») 

Я, ХІТРИХ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 
(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, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

«І 



роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії 
струму високої частоти. 
роботи в охоронних зонах діючих ліній електропередачі. 
Р " ^ (найменування ввду роЬіт підвищеної небезпеки таУаоо машин, механізмів. 

поботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м. ^ ^ 
устаткованая підвищеної небезпеки, тип аоо марка (за наявності). 

Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних 
композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). 
Верхолазні роботи. 

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

? Г\ГТ ГТУҐ\ІПІ^Ґ\ ЛХ.-Г̂ ППХ/' які, виконуються таУабо експлуатчтоться (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

Застосування скловати, шлаковати, авбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і 
бакелітових матеріалів. — 

Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного 
регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрш України від 
ЗО 01 2013 р № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), що не зазначені у групі 
А., ас 

Жо 
з/п 

;аме: 
Найменування Тип або марка (модель) Заводський номер 

1 Пересувна випробувальна електролабораторія ЕЛТ-10 №58 

2 Високовольтна установка №307 

3 Мегаомметри ЄС0202/1-Г, Єс0202/2-Г 
4 Комплект вимірювальний №40706 

5 Міст постійного струму №03150 

б Вгшірювач опору заземлення М416 №584677 

7 Вимірювач опору заземлення Ф4103-М1 №75829 

8 Вимірювач опору ланцюга «Фаза-нуль» Щ4П60 №04552 

9 Рллліпіпкпч опору петлі М372 №85083 

10 Кліщі струмовимірювальні №4143 

11 Прилад універсальний вимірювачьнии Р4833 №20029 

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 29.08.22р. № 9/8-2022 про проведення аудиту з питань охорони праці. 

(номер наказу про проведення аудиту, 

Висновок за результатами прошеного аудиту №1 від 31.08.2022р. ^ ^ 
н о м е р та дата висновку 'за дотримання вимог законодавства про охорону праці під час 

« 

виконання заявлених робі^ 

/Г» 09 202^1 

•ЙЯЯрЛШІ 

7̂  
< «і Газ ! 

ішин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

ХІТРИХ Н.А. 
(ініціали та прізвище керівника юридичної 

г^фізичної особи-підприємця) 

Декларація з а р е є с т р о г і ^ ^ т е ї ^ о Ш л ь 

Дата - ^ 202 & І̂ Мшіері̂ ЗШ^ 

ік\ через свої релігійні переконання 
'відмітку у паспорті. 


