ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 922
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства
Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Агросервіс Плюс»_________________
(найменування суб’єкта господарювання)

45602. Волинська обл.. Луцький р-н., с. Підгайці. вул. Довженка 12__________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

ЄДРПОУ: 37204601

________________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)

Будницький Руслан Анатолійович, директор______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)

Телефон: (0332) 78-01-66: факс: (0332) 78-01-66____________________________________
Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності:
1. Ремонтні, монтажні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, крім
робіт верхолазних та скелелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників (п.7. додатоку 6. Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та експлуатацію (застосування) машин механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011р. №1107)__________________
2. Ковальсько-пресове устаткування (п.З. додатоку 7. Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від
26.10.2011р. №1107)
________________________________________________________
45252, Волинська обл.. Ківерцівський р-н. с. Пальне, вул. Перемоги. 26________________
(місце провадження 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”
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для
провадження зазначених дій щодо здійснення господарської діяльності або видів
господарської діяльності, вимогам законодавства.
Р.А. Будницький

а 2017 р.
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи
або фізичної особи - підприємця)

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
^б^Я Іко^^артки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і
Ж й^іЗ^ідйЙ ^У паспорті.
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