
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 робо ї олавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАШ -ДОБРОБУТ.»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

88000 Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська 23/30 ЄДРПОУ 36357996
місцезнахолжсіиія. код зг ідно ( С Д РП О У  

Лфапасьєв Максим Ю рійович - керівник
прічвніце. ім'я іа  по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

телефон т і 2 )  44-98-17
номер і елефоііу, телефаксу, адреса електронної іюшти;

Допя ф ііичної особи - підприємця; прізвище, ім'я та ію батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце кроживання, рессграційпий номер облікової каріки платника 

податків, номер телефоку, телефаксу, адреса електронію ї пошти;

територія України, згідно укладених договорів
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та'або експлуатапії(застосування)

мащин, мe.\aнiзvt^R, устатковання підвищеної небезпеки)

1н(]>орліація про наявність договору страхування цивільної відновідальмосіі перед іреіїмп

особами стосовно в ід ін кодування наслідків можливої иікоди відсутній
(найменування с ір ах ов о ї компанії.

строк нДІЇ страхового полісу, номер і дата його видачі)

Іп(|)ормація про проведення добровільного аудиту' з охорони праці не проводився
(дата проведення аулініу)

Я. Афапасьєв Максим ЮпІйович
(прізвипіе, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або ф ізичної особи - підпри< мця)

ПІРЮ декларацією підтверджую б ід п о в ід и іс т ь  магсріально-іехнічної бази та умов ііраці вимогам 

■законодавства ч пигаиь охорони пралі та промислової бечпеки під час виконаїпія таких робіт 

підвищеної небезпеки га/або сксплуагації (застосування) таких мапіип, механізмів, устаїкукаиня 

п ід ви щелої небечп еки:

обстеження, ремонт і чищення ди.шірів, повітропроводів (п. 12 Додатку 6); 
роботи, що в-иконуютьсн на висоті понад 1,3 метра (п.6 Додатку 6).

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або матин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наянносі і).



номер ііаргії, Jiaia виготовлення, країна походження, які

виконуюгьея іа 'або  експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного до'зволу,

загальна кількість робочих місць 17, j  них 2 робочих місця на яких існує підвіш т ш й ргиик
кількість робочих місць, у тому числі тих. па яких існус підвищений ризик виникнення іравм.

виробничого травматизму, 

ж итлові будинки та иеж итлові прит інення (споруди), що обслуговуються
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структуринх підроілілів)

ТОВ «ИЛШ-ЛОВРОБУТ.»

Інші відомості Лфанасьєв М.Ю., Стеиь Г.В., Юіеновська І .і  
(прізвище, ім'я та по оатькч)ні осіб , які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони iipaui та промислової безпеки; 

створено комісію з питань охорони праиі. всі інструкції з охорони праці переглянуті і
наявніс тю служби охорони праи,і. іпструкпій про проведення навчапггя та

поновлені, навчання та інструктаж з охорони праці проводиться, використовуються засоби
інструктажу і питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивілуального захисту,

індивідудгьіюго захисту, наявність ноулштибно-правової та матеріально-технічної бази, а 
нормативно-правової та магсріально-технічної бази навчально-могодичсюго забсзіісчсиЕія) 

тако.ж навчсі’іьно-методичного забезпечення.

Декларація ;даесс) рована у журиатіі обліку суб'єктів господарювання у іериторішіьиому 

органі Держпраці ___ __  20Ж і>. № ^  ^

Примітки: / 1 .  <1)ііична особа - підприємець своїм шЛп(^сом падає зг^дуда обробку псрсоиальких даних з метою 

забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів ііа/виконання робіт підвищеної ііебезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної нсбсзтіеки.

2, Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 

спої релігійні переконання відмовляються від йоіо прийняття та повідомили про цс відповідному орг ану 

державної податкової служби і маюгі, відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови К М № 48 від 07.02.2018}


