
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з низ ань охорони

праці

Відомості про роботодавця__________ ___________________________________________
(для юридичної особи: найменування юриличної особи.

місцезнаходження, код згідно з ЄД РП О У, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер і слефіїну.

телефаксу, адреса електронної пошти;

Циганин Іван Васильович. ВО 756749 У ж г о р о д с ь к и м  РВ УМВС України в Закішпачсь-
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

кій області 28.03.2001 р.: Ужгородський р-н, с. Минай вул Транспортних будінсльни-
к-им і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платЕиіка

ків 6 кв. 6: інд. код 3064215293: моб. тел. 0501432850____________________  __
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________Закарпатська область ___________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед і рстіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _________________ _____  ___

(найменування страхової компанії.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці __________ ____ _
(дата проведення аудиту)

Я, їіигакин Іван В асильович_______________ _______
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

ИІС10 декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов нрііці ниміхам 
^законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання іикнх р(,юіт 
підвищеної небезпеки та/або експл>атації (застосування) таких машин, механізмів, устаткоіиіння 
підвищеної небезпеки:

Обстеження, ремонт і чищення димарів, п о в і т р о п р о в о д і в _______
(найменування виду робіт

підвишеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та'або експлуатуються (застосовую ться) без отримання



ВІДПОВІДНОГО д о з в о л у .  КІЛЬКІСТЬ р о о о ч и х  МІСЦЬ, > T 0^^> ЧИСЛІ гн х .

на яких існує підвищеним ризик виникнеііия травм, оудівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Циганин Іван Васильович відповідальна особа по охороні прані.
(прізвише, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

посвічення № 14543 чистильника димоходів, топок та лежаків від 01.04.2013р. _
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Положення про службу охорони праці: Положення про навчання з питань охороии _
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

праці; Інструкція з охорони праці чистильника: Довідка про наявнісіь приладін, облал-;
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального чахисгу,

нання, інструментів та засобів індивідуального захисту: Акти випробовування щсобів
нормативтю-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Індивідуального захисту; Журнали з питань охорони праці.
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Декларація зареєстрована у ж;рналі обліку суб'єктів господарювання \- територііиіі.ііому оркиїі 
Держпраці 20/2 Р- ^

-----------   ̂ Р£
Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на оирроку персональних даних з мстою

забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної нсбслііски та їм 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвиіиеної небезпеки.

2. Ресстраційниіі номер облікової картки платника податків не зазначаються фізичними особами, які ч ер с ; 
сво ї релігійні переконання відмовиїяються від його прийняпя та повідомили про це вІдпонілному оргаи\ 
державної податкової служби І мають відмітку в  паспорті.''.


