
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабіїіет}^ Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство «МЕЛТТА», 89421, Закарпатська обл.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Ужгородський р-н. с. Сторожниця, вул. Перемоги, буд. 66, код ЄДРПОУ 22105432,____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДІ’ІЮ У, прізвище, ім'я та по батькові кq5iвникa, номер телефону,
КВЕД -  10.73,10.91. Легеза Василь Іваиович тел.: (050) 24-77-5-77, ppmelita@ukr.net_________

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я та по батькові, серія і ггомер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гташіійна. буд. 52
місці; виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

мзшип, мехаїїізмІв, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація Про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед грегіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди немає_________________________

(найменування страхової ком панії.

строк, дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільноі о аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я. Легеза Василь Іванович_______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - ітідприємця)

цією декларацігю підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки таУабо експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаїковання 
підвищеної небезпеки:

Роботи із збереження та обробки зерна __________________________________ _̂______________
(найменування виду робіт)

підвищеної небе:^пски та/або маїиин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, да та виготовлення, країна походження, які

викону,ют'ься та,'або експлуатуються (застосовуються) без отримання

mailto:ppmelita@ukr.net


відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на якш  ^:нус ііідвиїдений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (примішеиь). виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Апіпай Сергій Володимирович, наказом № 1-ОП, від 05.03.2019 року 
призначений відповідальним з охорони праці та пожежної безпеки підприємства. Пройшов 
навчання з питань охорони праці в ТОВ «Учбовий курсовий комбінат». м.Ужгород. Протокол 
№7 від 11.03.2019 р„ посвідчення Xs 01-202 від 11.03.2019 р.__________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимої :чконодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

іпсірукгажу і гіиїїінь охорони прані, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

15 березня 2019 р.

цічної бази навчально-методичпого забезпече[шя)

B.O. директора С.В.Апшай
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіа-іьному 
органі Держпраці J?/ 2 0 / ір .  № _____ .

Примітки: ] Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з м е т о ї ^ ^ ^ '^
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт ці'двищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) маши)і, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Рсссіраційний номер облікової карі ки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання віт'; ;і в:;яіоться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
держзвіюі податкової служб.: : ають відмітку в паспорті.".


