
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна * 

Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
Фізична особа-підприємець РАВЛЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 

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

Чернівецька область, Вижницький район, смт. Берегомет, вулиця 
Вижницька, будинок 65 

прізвище, їм я та по батькові керівника, 

2004104135 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

+380979682816 
для фізичної особи-гадприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий, 

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 
місцезнаходженням об'єкта 

(адреса) 

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

(репон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відновідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності -
у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування» 

Приватне акціонерне товариство «Євроінс Україна» 
Строк дй договору но 24.10.2023 р. включно 

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

№ АР-3080133, дата видачі - 24.10.2022 року 
номер І дата його видачі або «договір не вимагається») 

Я, РАВЛЮК МИХАЙЛО 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 
безпек^п^час_виконанн^таких^ 



експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

Лісосічні роботи, трелювання лісу, транспортування лісу 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, мехашзмів. 

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, а саме: 
Трактор колісний лісовий ЬКТ-81, 1999 р. в., Словаччина; 
Гідроманіпулятор ОМТЛ-97-03 Україна. ^ 

устатковання підвищеної небезпеки, тип а(х) марка (за наявності), 

ЯКІ, викон>'Ються таУабо 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 № 8 від 7 червня 2022 року 
(номер наказу про проведення аудшу. 

Висновок за результатами провед^ого аудиту від 14 червня 2022 року 
- - ГТГ..-І игггпичпння нітмпг чякпнпяавства ПРО 0Х0В01 номер та дата висновку за результатами про 

виконання заявлених робіт/екс 

дотримання вимог законодавства про охорону пращ під час 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

и.Су> / О року.і І ^ Михайло РАВЛЮК 
(ініціали та прізвище керівника юридичної 

особи або фізичної особи-підприємця) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці. 

Дата « ^ ^ » 202 року 

Примітка: 
РЄЕС- . . . . . . Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
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