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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
# ?
Відомості про роботодавця:

ДП «Західгазсервіс»

ТОВ «Газсервіс Станіслав»________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

76014 м. Івано-Франківськ, вул. І.Макухи 41-а. тел. 0342-50-40-04, Код ЄДРПОУ - 32604929.
ІПН 326049209152. свідоцтво № 12884958________________________________________
директор - Абрам’як Андрій Дмитрович,______________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________________________ е-шаіі: еа25егуі5@і.иа_________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Вінницька область
м. Лалижин. будівельний майданчик II черги будівництва по переробці
курчат-бройлерів (Вінницька птахофабрика, «МХП»)______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПРАТ «Страхова компанія «Перша»
Договір N° 15-01.09.18. 00014 від 31.03.2018р до 30.03.2019р________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,

Абрам'як Андрій Дмитрович__________________________
(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:
1. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і
колоймиптами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 м або в зоні розташування
піттземних комунікацій чи піл водою. 2.Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3м. 3. Роботи в
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах.замкнутому просторі
(ємностях, боксах топках, трубопроводах). 4. Земляні орботи. що виконуються на глибині понад 2м
або в зоні озташувння підземних комунікацій чи під водою. 5. Зберігання балонів, контейнерів.

іистєрн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним
газом. 6. Зварювальні роботи._________________________________________________________

(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
22 робоч их місць, із них з підвищ еним ризиком - 12
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
посвідчення

Новаківський Ярема Франкович - головний інженер . має відповідне
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
проводяться навчання та інструктажі з питань охорони праці,________ інструкції є в наявності
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
видаються засоби індивідуального захисту (м онтаж ні пояса. В П -01, страхувальні канати, каски, маски.
захи сн і окуляри) згідн о встановлених норм______________________________________________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

_________ П ідприєм ство забезпеч ене н ео б х ід н ою експлуатаційною докум ентацією , нормативно-правовою,
техн ічною та організаційною докум ентацією з питань охорон и праці та пром ислової безпеки в повному
обсязі. М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства та нормативно-правовом
актам._____________________________________________________________________________________________

_______

24 квітня 2018 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці &?</
_____ 2 0 ^ р . №
_________ .

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

