
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця ТОВ “Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед”______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної
89424, Україна, Закарпатська область, Ужгородьокий район, с. Розівка,,__________

реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім’я
вул. Концівська, 40__________________________________________________________

та по батькові керівника; Для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер
Код ЄДРПОУ - 32836226______________________________________________________

паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків
КОД КВЕД-32.10.0__________________________________________________________

(не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від
Керівник -  Мікула Анатолій Валерійович______________________________________

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
Тел.: (0312) 64-91-01, факс: (0312) 64-93-01 ____________________________________

відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку в паспотрі);
E-mail: Nataliya_kovach(gjabil.com_____________________________________________

_________________________ Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;________________________

89424, Україна, Закарпатська область, Ужгородьский район, с. Розівка,___________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

вул. Концівська, 40._________________________________________________________
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ---------- ----- ---------

(найменування

страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я Мікула Анатолій Валерійович
(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 під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застовування) таких машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки Дод. 6, п. 7. Ремонтні, монтажні, будівельні та

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних

устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження,
та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею______

які виконуються та/або експлуатуються (застосувуються) без отримання відповідного дозволу,
ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за__________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, буівель
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
підйомників.________________________________________________________________
Ішни відомості Керецман Сергій Іванович, начальник Служби охорони праці та

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства
навколишнього середовища;

з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій.



Гурзан Андрея Карлівна, інженер з охорони праці та навколишнього середовища;
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної

Потокі Іван Семенович, інженер з охорони праці та навколишнього середовища;
документації, засобів індивідувального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

Шкурін Олександр Володимирович, інженер з охорони праці та навколишнього
__________________________________ навчально-методичного забезпечення)__________________________
середовища._______________________________________________________________
1. Наказ від “03 ” серпня 2016р., № 29/1 “Про організацію роботи з охорони праці, 

охорони навколишнього середовища та пожежної безпеки ” (Створ служби ОП);
2. Наказ від “07 ” жовтня 2016р., № 47 “Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ про______

службу Охорони праці, та ПОЛОЖЕННЯ про проведення навчання і перевірки 
Знань з питань охорони праці ____________________________________________

3. Наказ від “19 ” лютого 2016р., № 12 “Про затвердження інструкцій з охорони
праці

4. Наказ від “03 ” жовтня 2016р., № 45 “Про організацію проведення щорічного 
спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників
інженерно-технічної служби та відділу експлуатаці ” (Створення постійно_____
діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці); _____________

5. Наказ від “22 ” березня 2012р., № 40 “Про забезпечення працівників спецодяг.,
спецв^уттям та засобами індивідуального захисту ”________________________
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