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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
В ід ом ості п ро р о б о то д авц я Науково-виробниче підприємство «ПРОМТЕХСНАБ» Товариства інвалідів
Київського району м. Харкова, 61002, м. Харків, вул. Чернишевська. буд. 29-А. код ЄДРПОУ 30235387,_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
д иректор Корякіна Марія Євгенівна. 057-755-03-71, Факс 057-771-46-40. електронна пошта
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
прр-рготіех@цкг.пеІ______________________________________________________________________________ _

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;
на території Вінницької області
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
мащин, механізмів, устаткованая підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Товариство з обмеженою
відповідальністю «Дніпротехекспертиза». строк дії до 19.04.2019р.. №СВЦ/100382 від 20.04.2018р..
(найменування страхової компанії,
№СВЦ/100383 від 20,04.2018р .__________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

30.12.2018р . __________________________________________________
(дата проведення аудиту)
Я,

Корякіна Марія Євгенівна_____ ___________________________________________________

(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:
Машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі, а саме: гідравлічним
(найменування виду робіт

бурильним верстатом К.ОС860НС, одна од., 2002 рік виготовлення, зав. №ВКЕ19028А. виробникпідвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

фірма «Аііаз Сорсо», Швеція, гідравлічним бурильним верстатом РІехіКОС Р55-10ЯР. одна од..
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

2015 рікмготовлення, зав. № ТМ 01558ЕР0360/8992009773| югюбник-^ірма «М а з Сорсо Кпск
номер партії, дата виготовлення, країаіаюходабння, які /
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РгШ АВ». Швеція, десять робочих місць
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
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 Корякіна Марія Євгенівна (директор). Мотолигіна Вікторія Володимирівна
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

(головний інженер), Горбунов Сергій Олександрович (виконробі, інструктаж по ТБ проведено
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
норматі^о-правовоЬта матеріально-технічної бази навчально-методаиного забезпечення)

М.Є. Корякіна
(ініціали та прізвище)

ЗО травня 2018 р.
''Х - /

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарюван
Держлраці
20 ^ р . №
___________.

Примітки:

органі

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку перш
[их з метою
забезпечення виконання вимог Порядкувидачі 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.".

