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Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови від 07.02.2018 р. №48)

Д Е К Л А РА Ц ІЯ
відповідності м атер іально-техн ічн ої бази роботодавця вим огам  законодавства  

^ з питань охорони праці
/

уВідомос'гі про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВШПОВТЯАЛЬШСТЮ "ДРАГОБРАТ",
(для юридично) особи: найменування юридичної особи.

Закарпатська область. Рахівський район, селише міського типу Ясіня. РЕКРЕАШЙНО-ТУРИСТИЧНА ЗОНА 
"ДРАГОБРАТ". будинок 1. код ЄДРПОУ 20460577, директор БІДНИЙ ГЕОРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ__

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та сю батькові керівника,

__ ________________________________+38(03132)42009 __________ _______________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи -  підприємця; прізвище, ім’я та по батькові, есрія і номер паспорта,ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса елесггронної пошти;

Україна, Закарпатська область, Рахівський район, селише міського т и п у  Я с ін я . РЕКРЕАТТТИНО-ТУРИСТИЧНА
ЗОНА ’'ДРАГОБРАТ”, будинок і

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 проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, директор Бідний Г.В.
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -  підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтвердж^'ювідповідність та/абоматеріально-технічної бази та умовпраці вимогам 
законодавства з витань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки екснлуатацГі 
(застосування) таких машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки:_____________________________

(найменування виду робіт

Додаток 7. П.5. Технологічні транспортні засоби: ______ _________________ _______ __________________________
пі;^вишсної небеїіпеки га/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії дата місщ., виготовлення,

- машина снігоущільнюча марки PisrenBuIJy 300 Polar, країна-виробник І^Імеччина, рік виготовлення 2003,
3aB.№WKUS825MA3L011892, держ. №00857Т ВІ; ________________ ____________ ___
країна гюходікскня, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримантія відповідного дозволу; кількістьробочихміець,у тому миелі тих,

- імашина снігоущільнююча марки LEITNER LH 500, країна-виробник Італія, рік виготовлення 1994,
3aB.№PR0GV0, держ. № 00858Т ВІ ______________________________________________________ ____________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

І нші відомості Бідний Г.В. відповідальний за охорону праці, на підприємстві у відповідності НПАОП 0.00-4.12-
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавегва з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність

05 «Положення Про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці»створена комісія
служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання т а інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

по перевірці знань з питань охорони праці. Розроблені інструкції з охорони праці для професій та видів робіт.
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічноіГ бази, навчально-методичного забезпечення)

Інструктажі питань охорони праці проводяться у встановлені терміни відповідно нормативно-правових актів з 
охорони праці. Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 313 v 
відповідності встановлених норм та специфіки виробництва.

_» серпня 2018 р.
(ініціали та прЬвшце)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держнраці
пг.1гщ<  ̂ 2 0 1 8 р . № _ ^ 8 ---------- .
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1. ф ізична особа —  підприємець своїм підписом надаг згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення 
Примітки: викоііання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної іісбезпеки та па експлуатацію

(застосуваїпія) машин, механізмів, устаткованая підвишепої небезпеки,

2. Рекстраційниіі номер облікової картки платника податків пе зазначається фізичиими особами, які через свої релігійні 
переконання відмовлякггься від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті.”.


