
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 ФОП Лупич Василь Васильович паспорт ВО 138184. виданий
(для юридичної'особи: найменування юридичної особи,

Ужгородським MB УМВС України у Закарпатській області. Закарпатська область,
код згідно 1 СДРІІОУ, нрізиище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Ужгородський район, мкрн «Табла-1», вул Вишисва. 2 , код 2934701152_____________ _______
телефаксу, адреса електронної нонп и;

для фішчиої особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і помер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживаїтя, реєстрапійний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, а,чреса електрогіїгої пошти;

міспе виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

маніин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами сю совно відшкодування наслідків можливої шкоди не заюпочався___________________

(найменування ечрахової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дага його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони ііраці не иповодився_______
(дата проведення аудиту)

Я, Л у п и ч  Василь Васильович______ ______________________________________ ____________
(прізвище, ім'я та по багькові керівника іоридичрюї особи

або фізичної особи - підприємця)

цісю деюіараціею підтверджую відповідність магеріально-технічної бази та умов праці вимоіам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
иі;№нпіеної небезпеки та/або експлуатації (^астосуваїгая) таких матнин. механізмів, устатковання 
підвиїценої небезпеки;

Екснлуагація атракціонів пі?івишсної небезпеки пересувних та мобільних: «Осьмииог» Х«
(наймеіі>’ванпя виду робіт

4767004010 , «Бобова дорога» № 65/98а, «Лавка» № ЗВ97366, «Карусель Дісней» № 6359.
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

«Манеж» Хі!№ 38390300.54/06. «Лопінг» № 26/7. «Атодром» Х« 25434934/5. «Потяг» №
устатковання підвит,еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

118/05а. «Велика ланцюгова карусель» № 434/21. «Дитяча ланцюю ва карусель» Хе
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

07058/29. «Човен» X« 432/13__________ ____________________________________ ____________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



нідгювідноі о лтоволу, кількість робочих місць, у тому числі І их,

на яких існуг підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ відомості Керівник та працівники ппойшли навчання та перевірку ш ань з 
(прізвище, ім’я та по баїькові осіб, які відиовілають 

охорони ііраиі. на підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці,
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

проводяться інструктажі із записами у журналах. 16.07.2018 р. подовжено тепмін лії дозволу віл
Еіаявністю служби охоронн праці, інструкцій про проведення навчання та
03.07.2018 р. № 196.13.21 на монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуальною захисту, 
атракціонів підвищеної неі>езцеки пересувних та мобільних

порматі^н^^равової та матеріально-технічної бази Еіавча,іьно-мегодичного забезпечення)

(ГНіС'̂
(підпис) "(ініціали та прізвии(е)

/ /  20М р-

Декларація чареєстривана у журралі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
орі ані Держпраці Г ^ ______ 2 0 / / р. № У і

Примітки: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персорльних даних з метою
забезпечення виконатія вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт иідаиіценої небезпеки та на 
експлуаіаціїо (застосування) маїпин, механізмів, устаткований підвищеної н(^зпски.

2. Реєстраційний помер облікової картки плагника податків не зазначається фізичними особами, які через 
сііої релігійні переконання відмовляються від йою прийняття та повідомили про (і,е иідиокідном^ органу 
державної податкової слу'жби і маюіь відмі гку в паспорті.".


