ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 922
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази субєкта господарювання
вимогам законодавства
__________________ ТОВ

“ і м п о р т Транс Сервіс”__________________
(найменування субєкта господарювання)

______43010 . Волинська обл..

м .Л у п ь к . в у л . Кременецька.З8______
(місцезнаходження субєкта господарювання)

___________________________ 39608851__________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або реєрестраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)

_____________________________ директор Авершин Ігор Якович_________________________
(прізвище, імя та по батькові керівника (власника) субєкта господарювання)

Телефон (03321 200884
Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності:
виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра згідно п.7 додатку 6 “Порядку
видачі дозволів”«затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р .
№ 1107.
_____________нафтобаза за адресою : Волинська обл.. м .Л у п ь к . вул.Єршова.І____________
(місце проведення певних дій щодо здійснення господарської діяльності
або видів господарської діяльності)

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”
Приватне акціонерне товариство “Українська пожежно-страхова компанія”, договір
обовязкового страхування серії 1788-ген № 2..додаток №1 до договору з переліком обєктів
підвищеної небезпеки та основні умови їх страхування, с т р о к дії: до 31.01.2018р.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

Цією декларацією підтверджую/відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для
снення господарської діяльності або видів
провадження зазначених ді
нодавства.
господарської діяльносте
І.Я.Авершин

8 серпня 2017р.

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи
або фізичної особи — підприємця)
М.П. (у разі наявності)

3,зб0Є£та
* Для фізичних о сіб , які через свої решгоінґТіереконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.
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