
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 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХ-ТРАНС
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, проспект Свободи, буд.37 оф. 2 4 ________
місцезнаходження, код чгідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телсфон>', 

_____________________ код ЄДРПОУ 38015542 директор Цибик Іван Іванович__________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвише, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місие проживання, ресстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Закарпатська обл.
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 немає

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведепня аудиту)

Я, Цибик Іван Іванович директор ТОВ "Тех-Транс»
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ  декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази тауліов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 

підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки; п. б. Роботи, що виконуються на висоті понад І. З метра______________

(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



Інші відомості особа, відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 

пуаиі та промислової безпеки -  заступник директора Мельник Петро Васильович пройшов навчання 
та перевірку знань законодавства про о х о р о н у  прані державних нормативних актів Укріїни з 
охорони праиі. електробезпеки, пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічного забезпечення, 
надання першої долікарської допомоги потерпілим, посвідчення №879-18-ОП-, директор Цибик Іван 
Іванович, посвідчення М877-18-ОП, ПП РоманкоВасшь Іванович, посвідчення №881-18-ОП, 
завідувач господарством Масяк Михайло Михайлович, посвідчення №880-18-011,

Романко Васть Іванович пройшов навчання та перевірку 3)шнь нормативно-правових актів з 
охорони пиаиі, а саме "Правил з охорони праиі під час виконання робіт на висоті" НАОП О.ОО-1.15- 
07. посвідченням 2261-18: Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОПО.00-1.80-18N9 2062-18; Масяк 
Михайло Михайлович пройшов навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з охорони 
праиі а саме”Правил з технічної експлуатаиії електроустановок споживачів” та "Правил безпечної 
експлудтаиії електроустановок споживачів" НАОП 0.40,1-І.21-98. посвідчення ЛЬ2177-18;Цибик 
Іван Іванович-"Правил з технічної експлуатаиії електроустановок споживачів" та "Правил 
безпечної експлуатаиії електроустановок споживачів" НАОП 0.40.1-1.21-98. посвідчення -Мя2175-
И і

Наявні інструкції з охорони праиі при виконанні робіт та робіт на висоті,

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
при роботі з електроінструментом, при виконанні робіт з драбини. ___________________!.

натністго служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
дотримуються тер.міни проведення навчання по перевіриі знань з питань охорони праиі з 

праиівниками, дотримуються терміни проведення Інструктажів: працівники забезпечені засобсши
індивідуапьного захисту_______________________________________________________________________

інструктажу з питань охорони прані, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

^»і«(^§и«т^(йі^правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

»  /
____ _____ 1-І. Ц и б и к ____________

(ініціали та прізвтце)

органі Держпраці С /)  № О Л
Д е к л ^ а ^ І я ^ ^ ^ ^ о в а н а  у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надас згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на

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