ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства
_________________________________________________________________
(найменування заявника — суб’єкта господарювання)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(найменування об’єкта)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження об’єкта)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання)
_________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи —
підприємця)
_________________________________________________________________ (прізвище, ім’я
та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)
Телефон_______________ телекс _______________телефакс ____________
Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться), а також виробів, що
виготовлятимуться:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності)
_________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,
__________________________________________________________________
номер і дата видачі)
Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази,
необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених
видів робіт (послуг), а також виготовлення згаданих виробів, вимогам законодавства.
Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.
__ ____________ 20__ р. _______________ __________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника юридичної
особи або фізичної особи — підприємця)

МП
Зареєстровано за №______ від __ _______ 20__ р.

ЗРАЗОК
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства
____ФОП Іванов Іван Іванович____________________________
(найменування заявника — суб’єкта господарювання)

магазин «ПРОДУКТИ»___________________________________
(найменування об’єкта)

02068, м. Київ, вул.Княжий Затон, 2/30__________________
(місцезнаходження об’єкта)

02140, м. Київ, пр. Бажана,20/1, кв 1___________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

2191111111______________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи —
підприємця)

ФОП Іванов Іван Іванович________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)
Телефон 575-00-00, моб.063-333-33-33 телекс _______телефакс_______
Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться), а також виробів, що
виготовлятимуться:

роздрібна торгівля продуктами харчування______________
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності)

Страхове

товариство

«Мегаполіс»,

діє

до

11.01.2012р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

№ 3851008/24 від __11.01.2011р._______________________________________
номер і дата видачі)
Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази,
необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених
видів робіт (послуг), а також виготовлення згаданих виробів, вимогам законодавства.
Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.
__ ____________ 20__ р. _______________ ______________________
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника
юридичної особи або фізичної
особи — підприємця)

МП
Зареєстровано за №______ від __ _______ 20__ р.

