
Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
Фізична особа -  підприємець Рушинець Євген Вікторович.

Серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання:
ВО 157566 Хустським РВ УМВС України в Закарпатській області 15.06Л996 р. 

Місце проживання: 90400. Закарпатська обл., м. Хуст, вулиця Єнковського,
будинок 7.

Реєстрацііїний номер облікової картки платника податку: JN« 2888802974

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механЬмів, устатковання підвищепої небезпеки Закарпатська область

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Відсутня

Я. Рушинець Євген Вікторович
(прізвище, ім'я та по батькові Фізичної особи підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимоіам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: Роботи, що викопуються на висоті понад 1,3 метра.

інші відомості Фізична особа -  підприємець Рушипець Євген Вікторович, 
пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ТОВ 

«НАВЧАЛЬНИЙ ТТКНТР «1САЛШСО ВІТ» посвідчення № 18/04/17 від 07.04.17 
року, протокол № ОЗ-ОП, та монтажник устаткування зв'язку Лендяк Андрій 

Володимирович, пройшов навчання та перевірку знань нормативно -  правових 
актів з охорони праці, в ТОВ «Убово курсовий комбінат», а саме: «Правил з 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», посвідчепия № 00766 від 

12.11.18 року, протокол X« 29 від 12.11.2018р.
( прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки;)

Створено службу охорони праці. Робітники підприємства проходять навчання, 
перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці. Розроблені 

та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі -  інструкція з охорони 
праці під час виконання робіт на висоті. В наявності необхідна експлуатаційна

документація на обладнання.



працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту. 
Пояси запобіжні, каски, драбини використовуються за призначенням, 

зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробовування відповідно до 

вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 

охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Матеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.

(нормативно-правової та матеріальнб^ехнічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реесірапійний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


