
* Додаток 8
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
віл 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про робо годавдя........
Ш!я юридичної осо5и: найменуна*тшг юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвише, ш'я та по батькові керівника, номер тежфон>'>

телефаксу, адреса електронної пошти;
ФОТТ Мм'фович Вячеслав Васильович, ВР 627900. виданий Мукачівським РС ГУДНС України 

тія фіітяоі особи - иі̂ оіірисмідл: іірі івиіие, ім'я га гю бач ьісолі, серія і номер паспорта.
_ц Закарпатській області. 14 червня 2016 р.. Закарпатська область. Мукачівський район.

Ю1М і коли виданий, місие проживання, рерстрапійннй но.мер облікової картки платшіка 
смг, Ко.іьчино. ву.т. Фріляшівська. буд. 10 Г, кв. 45. реєсгоаційни номер oбJiiкoвoï картки п.шінігка

податків, номер т&ішфояу, чалефаксу, адреса елеіс^юмної ік іш ги ;
3 106713659. моб.тсл.050^^620749 _____________________
______  Україна

місце вит^oнa^ню робіт піді»(міекої ііебе'жеки експлуатації (застосуваліш)

машин, механізмів, устаткованкя підвищеної нсбезпекн)

Інформація про наявність договору счрахування д и б і .тьічої відітовідш еьності перед третіми 
особамл стосовно відшкодування нас,ігідкІв можливої шкоди ______ ____  ___

(найменування страхової кo^шaнiï,

сірок ііії страхового полісу, номер і дата йоп? ізіідачі) 

Інформація про ироведеиїїя добровільиого аудиту з охорони праці
(лата проведення аудиту)

Я,___Л-Тигровнч Вячес.чав Васильович
(прізниіце, ім'я та цо батькові керівника юридичної особи

або фізітчної особи - підприємця)

цією деюіараиісіо підгверджую відіювідність матеріально-техпічної бази га умов праці вимоіа.уг 
законодавства з питань охороии праці та ттромислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвипісної нсбезпсктг та/або експ,7ту^аі'аиії (застосування) таких маїпин, механізмів, устатковакнїг 
ітідвищеної непе:шеки:

...Ексіїлуаіщія а-іРі.цсціонІв ііілвищеної небезіїекл (пересувні та. мoбІJiьнi):
(найменування вїіау робіт

- атракціон тип пересувниті. модель «Залізнична колія»> зав. № б/н. 2000 року виготовлення, країна -
підвиїиеної небеліеіаі та'або м;ішин, нexaнІJMiв,

виробник Україна;________  __ ____  _ __ __ _ ___ ____
устаткивання гтідбищєної небезпеки, тип або марка (за наявності).

- атракціон тип мобільний, модель «{"еліокоптепи». :>ав. № 41066638, 2008 року виготовлення, країна
иомер ііаргії, іііі іа виіх)і'оі)леі«ня, ісраїїіа їюходлсєііни. які

-  виробник Словакія:
віжонуються та-'або експлуатуються (застосовуються) без отрішання

- аїракціон тші мобільнш-і, модель «Велика ланцюгова каруселгь». зав. № 4108733 1. 2003 року



відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
виго явлення, країна -  виробник Словакім:

ка яких існує пілвишений рн:шк виникнення гравм, будівель
- атрактііон тип мобільний, модель «Лит?рта лашігогова карусель», зав. № 003.05.11. 2016 року

і споруд (приміиде.чь), виробничіїх об'єктів 
виготовлення, країна -  виробник Словакія :

(пехів. дільниць, структ>'рних підрозділів)
- аїракціон т и і і  мобільний, модель «Дитячий манеж», зав. X» 004156. 2005 року виготовланнк. країна
-  виробник С л о в а к і я ; ________________________ ______________________________________
- атракціон тип мобільшій, модель у'іСальто». зав. № 104/03. 2009 року виготовлення, країна -
виробник Словакія._________________________________________________________________

Інші віломості Митрович Вячеслав Васильович -  відловілаггьний за дотрітманням вимог
(іірізнище, ім'я га по біііькоаі осіб, які сіідаоіилають 

законодавства з питань охорони праці та п ромислової безпеки, Затверджені ув установленому 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

порядку інсірукцГЇ про проведення навчання, л виконання робіт підвищеної небег^иекип та 
ная.іиоіЛ'Ю служби охорони праш, інструкцій про пранедепня иа»чаи«я га
експлуатацію маїштн. механізмів підвищеної ітебсзпски. інструктажі з охорони пратхі ведуться з 

інструктажу з питань охорони праці, скспл>'атадійної документації, засобів індішізуального захисту, 
відновіцмою періоди чніс 110 Зі ідно діючся'о 'іаіюнодавсі'ва, наявана експлуатаційна докуменіація. всі 
норматпвно-правової та мaтq)iшlьнo-тt^xнiчнoï баш навчально*методичного забезпечення) 
працівники забезпечені засобзлш' індивілуатьного захистл^

_Митрович В. В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

(  о  і  • 2 0  У  р .

Декларація заресстровшш у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20_2^р. № /о  / ______________ . ^

* ^ У/ ‘ «  НІ /
Примітки; І. (Звична особа - підприємець своїм підписом кадаї: згоду на обробку персональних данзД з м^іччю

забезпечення виконання вимог Порядку видачі аозволів на виконання робіт підвищеної ксб сз^к н  та на 
експлуатацію ( ііісгосуїзаиня) машин, мехаиІ'і.мів, усгатіссшатімя піднишеиої і-іє6є:іпєіси. / /

2. РегсіраційииЯ номер обліковш каріки п.иатяика податііііі пе за:*начапься фізичними «юоб^іи, які через 
свої релігіігаі переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про цс відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток В в редакції Постанови КМ  48 від 07.02.2018}


