
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна * 

Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
Петров Іван Васильович 

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

Чернівецька область, Чернівецький район, смт. Красноїльськ, вулиця Буковина, 9 
прізвище, ім'я та по батькові керівника. 

РНОКПП-2484916757 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

ЬеогЬіІ8аусЬцк1@етаї1.сот 
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий, 

+380673720513 
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

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 
робіт/експлуатації, що змінюється 

(регіон, область тощо) 

На території Чернівецької області 
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 НАСК «ОРАНТА» 
^ (за наявності - найменування страхової компанії; строк дії страхового полісу. 

Поліс № 207257801 від 15.12.2021 року. Строк дії 12 місяців 
номер і дата його видачі або «договір не вимагається») 

Я, ПЕТРОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця) 

цісю 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: 



Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 
Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, 

полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). 
Зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із 

застосуванням відкритого полз^уі'я. 
Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів. 

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: 
Верстат стрічкопильний горизонтальний ВСГ-1000., 2010 року виготовлення, Україна; 
Стрічкова пилорама моделі ПЛП-00.00.1,2007 року виготовлення, Україна; 
Стрічкова пилорама моделі ПЛП-00.00.1, 2007 року виготовлення, Україна; 
Пила маятникова моделі ЦМЗ-2М, 2009 року виготовлення, Україна; 
Круглопиляльний обрізний верстат для повздовжнього розпилювання марки ПКВ-00.01, 
2012 року виготовлення, Україна; 

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), а саме: 
Спеціалізований самоскид КАМАЗ з встановленим краном маніпулятором з гідравлічним 
управлінням, 1985 року виготовлення; 
Землерийна машина марки ПМЗ-2, заводський № 16-05702, 1989 року виготовлення 

Лісосічні роботи, трелювання та транспортування лісу; 
Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. 

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 №3 від 01.09.2022 року 
(номер наказу про проведення аудиту, 

висновок №1 від 03.10.2022 року 
номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про до 

виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин 

Ю 2022. 

ня вимог законодавства про охорону праці під час 

їгщізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

Петров І.В. 
(ініціаїти та прізвище керівника юридичної 

особи або фізичної особи-підприємця) 

Декларація зареєстрована у'йіїїітйрїальному органі Держпраці. 

Дата « року № Я 

Примітка: 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними ос 

відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному контролюючому органу і ма 

ДЕРЖПРЛШ 

, У Ч Е Р Н І З Е Ц Ь К І Й П 'і. 
переконанні 


