
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 «ВЛАД.»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Закарпатська область, м. Ужгород, с. Сторожнипя. вул. Перемоги, 66, код ЄЛРПОУ 22102669., 
директор Цирик Владислав Васильович

місцезіїахолжеиня, код згідно з СДРГЮУ, прізвище, ім'я га по батькові кфівпика, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер ішспорта, 

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

подаї ісів, номер телефону, телефаксу, адреса елекіронної пошти;

Закарлюська обласп. м. Ужгород, в у л . Станційна. 52
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 моашивої шкоди н е м а є _____ ___ _________ ____

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Я.  Цирик Владислав Васильович______________________________

(дата проведення аудиту)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов ![раці вимогам 
законодавства з пи гань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робі г 
підвищеної небезпеки та/'або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

автонаватажувач
(найме ну ваїшя виду робіт підвищеної небезпеки та/'або машин, 

вилковиіі маоки Тоуоіа. модель 42'7Р620.
механізмів.

підви mс иої небезпеки та/або машин, механізмів.

2006 рік ВИПУСКУ,
устаткованіїя підвищсіюї небезпеки, тип 

країна виробник - ііпонія.
або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна іюходженівя, які 
експлуатується на підставі дозволу № 088.14.21 з 06.03.2014 р. до 06.0.3.2019р. виданоіо



/

територіатЕьнс >'ДС гірничноіо нагляду та промислової безпеки України в Закарпатській облас^
виконуються іа'або експлуатуються (застосовуються) бe'  ̂ отримання

В ІД;повідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі іих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

споруд (приміщень), виробничих об'сістів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості комірник складу відвантаження npozrvKuüY Еухароа Е Х ,_____________
(прізвище, ім'я га іто батькові осіб, які відповідають 

наказом № 1-гд, вш 01.02.2019 рок\ призначений відповідальним і охорони праці та ножежної 
безпеки підприсмства. Пройшов навчання з питань охорони праці в ТОВ «Учбовий к у р с о в и й

комбіна І», м.Ужі ород. Протокол зборів Л*» 7 від 11.03.2019р., посвідчення №  0121) від_________
11.03.2019р .______________________________ ____________________________________________________

»  дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Інструктажі ПРОВОДЯТ ЬСЯ з дотриманням періодичності, наявні інструкції по всім видам робі і 
затверджені наказом № 06-гд від 14.03.2019 р. Всі працівники забезпечені засобами індивідуа,^{ьког о
захисту______________________________________ ____________________________ ______ _______________
інструктажу з питань документації, засобів індивідуального захисіу,

11 квітня 2019 р

■щрааощ(щ матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

директор В.В. Цирик
(ініціали та прізвище)

Деклараідія заресстрована у ж^^іналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держи р а ц і 20/ ;^ р. № 3 ^ ______  - .

Примітки; Ч Фізична особа - гшіприємець свої^ підг^іом надає зтад^а^ббробку' персональних даних з мсток-
забезлечсния виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання ррбіт підвищеної небезпеки та ма"^ 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковаіідя ґіідаійщеноїНебезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника гюдатків ^  зкїн^частьйя'фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідайилй ітро це нідповідіюму органу 
державної податкової слу'жби і мають відмітку в паспорті.". ^


