
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції ііостаноїш КМУ від 07.02,2018 р. Хг48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства

і питань охорони праці

Відомості про роботодавця.
{и.чя юридичної особи: найменування юридичної особи.

місцезнаходження, кол згідно і  ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника.

номер телефону, і-слсфаксу, адреса електронної пошти;

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ КІШ ЮРШ ЮРІЙОВИЧ, ВО 105387, виданий Ужгородським МВ УМВС
для фізичної особи -  гііліірирмі^: прізвище, ім ’я іи по багькові, серія і ном«р нги:иорта,ким і коли видалий, місце ііроживання, рссстраційний номер

України В Закарпатській області, 01 квітня 1996 року, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
________________________ вул. Львівська, буд. 19, податковий номер 2616709892 / ^ ^ 6 ^ ________

облікової картки платника подціків, номер телефону, телефаксу, адреса елекіронно/пош ти; ~ ~

Україна, Закарпатська область
місце виконання робіт підвиш еної небезпеки та/або експлуатації (застхісування) машин, механізмів, у с іа і  ковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед іретіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої нжодн

(найменування страхової компанії, с ір ок  д ії с  ірахового полісу, номер і дага його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, Кіш Юрій Ю р і й о в и ч ______________________________________________________ ________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичігої особи або фізичної особи -  підприсмця)

ції'ю декларацією підтверджую відповідність та/абоматеріальпо-технічної бази та умовпраці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвин^еііиї небезпеки експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів,устаткування лідвищепої небезпеки:____________________________

(найменування виду робіт

Додаток 6. п. 18. Зберігання балонів Із стисненим (кисень), зрідженим газом.
п. 19. Зварювальні роботи_____ ______________________________________ ____________ _________________

підвищеної небезпеки та/або машии, механізмів, устаткування ііідвипісної небезпеки, тагі або марка (за наявності), номер іш ріії ііата місць, виготовлення,

кpaЇFla походження, які виконукуться ііі/або експлуатую ться (застосовуються) без оіримання відповідного дозволу; кількісіьробочихмісць.у том у числі тих, 

І[а яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Іиші відомості Кіш Юрій Юрійович відповідальний за охорону праці, на підприємстві у відповідності НПАОП
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, відповідальних за дотриианігя вимог зііконодавсгва з питань охорони праці та ііромислової безпеки; наявність

0.00-4.12- 05 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»створена
служби охорони прані, інструкцій, інформації про проведення навчання та іпструктаж-у з питань охороіги праці, експлуаі^щійної документації,

комісія по перевірці знань з питань охорони праці. Розроблені інструк[і,ії з охорони праці для професій та видів 
засобів індийі дуального захис^іу, ігормати в по-правової та матеріально-технічної бази, иавчально-меюдичного забезпечення)

робіт. Інструктажі з питань охорони праці проводяться у встановлені терміни відповідно лормарівно-ппавових 
актів з ОХОРОНИ прані. Працівники підприємства забезпечені спеціальним одяг^і'^-Ь^шаяі^Ьм взугіям та 
іншими ЗТЗ у иіліювідності встановлених норм та специфіки виробництва. '  ■'ч

^  /< ЇШ  '■ -

4 . Юрій .

'  ̂ Ю. Ю. : Р і " л , ..
(п ідпис) (інігііапи та прізвйіне^,;

«0 ^ » Л і  '̂йУ-с2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів г с ^ о ^ а ^ і :риторіальиому органі Держираці
« ________ 2018 р. №


