
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 ТзОВ «Закарпатський Млин» Хустський р-н. с.

Нижнє Селище, вул. Шульги . 31. ЄДРПОУ 41284798 КВЕД 10.61 директор Губаль 
Станіслав Васильович тел. +380961507527_____________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з 
ЄДРПОУ, прізвище, ім' я та по батькові керівника, номер телефону телефаксу, адреса електронної 
пошти; для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім' я та по батькові, серія і номер паспорта, 
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Закарпатська обл. Хустський р-н. с. Нижнє Селище, вул. Центральна , 182.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, 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)

Інформація про проведення4 добровільного аудиту з охорони 

п р ац і_____________ непроводився___________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, директор Губаль Станіслав Васильович_________________________ _
(прізвище, ім' я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємці)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 

бази та умов праці вимогам 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 із збереження та

переробки зерна, Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,

трубопроводах).___________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу,

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об' єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості _відповідальна за охорону праці Пацкан Світлана Михайлівна 
Наявні інструкції по всім видам робіт, Інструкція з охорони праці для за ши вальни ка- 
фасувальника, інструкція з охорони праці підчас очистки бункерів ( при проведенні 
робіт в середині ємності), Інструкція з охорони праці слюсаря -ремонтника, Інструкція з 
охорони праці при роботах їз застосуванням переносних драбин Інструкція з охорони 
праці при роботах із ручном інструментом, Інструкція з охорони праці для оператора 
борошномельного виробництва, Інструкція з охорони праці сторожа Інструкція з 
охорони праці при використанні ручного гідравлічного штабелера які виконуються на 
підприємстві та на експлуатацію машин, механізмів, затверджені на казом №03 ОП від 
02.05.2017 року, дотримуються терміни проведення навчання по перевірці знань з 
питань охорони праці з працівниками; дотримуються терміни проведення інструктажів; 
працівники підприємства проходять медогляди та забезпечені спецодягом та

спецвзуттям згідно норм видачі.________________________________________________
(прізвище, ім' я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про 
проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної 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. Реєстраційний 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." .


