
Додаток 8 
до Порядку

( в рслакнії постанови Кабінстл' міііістріп України 
від 07 .ію'гаїо 2018 року № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази роботодавця вимогам іаконодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки

ВІДОМ ОСТІ про роботодавця Товариство з обмеженою  відповідальністю  «Епіцентр  
К», 02139., їм. Київ, вул. БратиславськаЛ І, ЄДРПОУ- 32490244,
М ихайлиш ин Петро Йосипович - генеральний директор тел. (044) 561-27-90, 561-27- 
50, Факс (044) 561-27-91, 594-51-45, E-m ail m v.op@ epicentr.com
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, м існезнахолж ення, кол зі ідио з СДРІІОУ, прізвищ е, ім ’я іа  по батькові 

керівника, номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи — підприсмця: прізвищ е, ім ’я та  ію батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, ресстранійний помер облікової картки платника

подагків, номер телефонуй іе.іефаксу; адреса електрон5іої пошти;
номер телефон>^ телефаксу, адреса електронної пошти;

____________ Будівельно-господарський гіпсрмаркст «Епіцентр К» м» Ужгород,
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 

88018, Закарпатська область, м. Ужгород, в у л »  Бабяка, буд.7/1 
устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страх\'вання цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно Додатку І до Порядку і правил 
проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за 
шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1788 віл 
16.11.2002 року, страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться, у 
зв’язку з тим, що не є об’єктом підвиш:еиої небезпеки

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного алтіиту з охорони прапі_____________________________
________________________________ аудит не проводився_______________________________________

( даіа  проведення аудиту )
Я, Михайлишин Петро Йосипович______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та vtviob праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеіюї небезпеки та/ або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвишеної небезпеки: 
Технологічні транспортні засоби, (п.5 Додаток 7 до Порядку), а саме :
1. -  автонавантажувач вилочний DOOSAN модель G30 Е-3, індент. М  СХ 08406, реєстр. jYs 
Т 0888 ЗА, рік виготовлення 2004, країна виробник Корея
(найменування виду робіт підвишеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
-автонавантажувач вилочний DOOSAN модель G30 Е-5, індент. № MG 00287, реєстр. М  

Т 0801 ЗА, рік виготовлення 2008, країна виробник Корея
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
-  навантажувач електричний JUNGHEINRICH модель FFG 215 індент. М  F N  376185, 
реєстр. Ms Т 0063 ЗА, рік виготовлення 2008 країна виробник Німеччина
їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються:
-  електричні штабелери JUNGHEINRICH модель EJC 214 GI15, індент. М  90302092, 
реєстр. № Т 0923 ЗА. індент. №90342238, реєстр. № Т 1164 ЗА рік виготовлення 2008, 
країна виробник Німеччина
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу^ кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких ІСПУ'Є

mailto:mv.op@epicentr.com


Додаток 8 
до Порядку

( в редакції постанови Кабінет)' міністрів України 
від 07 .іютоіо 2018 року 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї  б а з и  р о б о т о д а в ц я  в и м о г а м  з а к о н о д а в с т в а  з п и т а н ь

охорони нраці та нромислової безпеки

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю  «Епіцентр  
К», 02139, м. Київ, вул. БратиславськаЛ Ь ЄДРПОУ- 32490244,
М ихайлиш ин Петро Йосипович - генеральний директор тел. (044) 561-27-90, 561-27- 
50, Факс (044) 561-27-91, 594-51-45, E-m ail mv,op@ epicentr.com
(для ю ридичної особи: наймсн>'вання ю риличної особи, м ісиезнахолж ення, кол згідно з ЄДРПОУ, прізвищ е, ім ’я та  по батькові 

керівника, номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи — підприємця: прізвищ е, ім ’я та  по батькові, серія і номер паспорта,

ким і ко.іи виданий, місце проживання, ресстраційиий помер облікової картки платника

податків, номер телеф ону іелефаксу; адреса електронної пошти;
но.мер телефону телефаксу, адреса електронної пошти;

____________ Будівельно-господарський гіпсрмаркст «Епіцентр К» м. Ужгород,
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 

88018, Закарпатська область, м. Ужгород, в\л» Бабяка, 6у д .7/1 
устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страх\'вання цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно Додатку 1 до Порядку і правил 
проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за 
шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1788 віл 
16.11.2002 РОКУ, страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться, у 
зв |язіщ ^им ^щ о_не_є^б^є^^

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного а\отиту з охорони праці_____________________________
________________________________ аудит не проводився_______________________________________

( дата проведення ауди іу)
Я, Михайлишин Петро Йосипович______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -  підприсмця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріатьно-технічної бази та >туюв праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеіюї небезпеки та/ або 
експлуатації (застосування) таких маиіин, механізмів, устаткування підвишеної небезпеки: 
Технологічні транспортні засоби, (п.5 Додаток 7 до Порядку), а саме :
і. - автонавантажувач вилочний DOOSAN модель G30 Е-3, індент. № СХ 08406, реєстр. № 
Т 0888 ЗА, рік виготовлення 2004, країна виробник Корея
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 
-автонавантажувач вилочний DOOSAN модель G30 Е-5, індент. № MG 00287, реєстр. № 

Т 0801 ЗА, рік виготовлення 2008, країна виробник Корея
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
- навантажувач електричний JUNGHEINRICH модель FFG 215 індент. № F N  376185, 
реєстр. № Т 0063 ЗА, рік виготовлення 2008 країна виробник Німеччина
їх марка, номер партії, лата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуату'ються:
- електричні штабелери JUNGHEINRICH модель EJC 214 G1I5, індент. М  90302092, 
реєстр. М  Т 0923 ЗА, індент. №90342238, реєстр. М  Т 1164 ЗА рік виготовлення 2008, 
країна виробник Німеччина
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких ІСІГУ'Є

mailto:op@epicentr.com

