
Додаток 8 

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів Ук]іаїнн 

від 7 лютого 2018 р. № 48}

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства і ми гань

охорони ираці

Відомос'іі про роботодавця ТОВ «Каміон-ЛТД».......................... ......................... ..... .......
{і 'ія  юрид и ̂ [ ноі осоои: и ;и і л і с и у ва ння їОр и д н~ч и о і' ос 00 и .

с. Бапіпшіші, в\л. Об’вня. 11. Ужгоподський, р-н. ЄДРИОУ 34778423, Клевяник Василь
.\іісце:5нахо*і/ксиіія. код її ціно ї ЄДРПОУ, орі шище. ім'я та ко багько$$і керівника, номер т£лс(|)оху,

Юрійович -дирекгюр 1’ОВ «Каміон-ЛТД, 0958827740 ___ ____ __  ____
телс(|)акс>. ;ідрсса слскіроиної пошти;

,лля фпичиоїосоО и - підприємця,: прі:зві!іце. і.чі'ятгі по батькові, сорія і номер паспортні, 

ким 1 КОЛИ виданий, місце проживання, рссс-іраційной номер об.чії^ової картки г и к т т к а

подачків, номер телефоні', телефаксу, адреса електронної пошти;

с. Баранинці. Об'~і'зиа, 11, Ужгородського району
місце вико.щтня робіт підвищеної иебеипешл та/ибо експлуатації ('іастосування)

Ііаш ин, мсх;ш і:їм ів , устаткошіння підвищ еної нсбе:яюк,п)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треї імп 

особа.мп стосовно відшкодування наслідків можливої ш к о д и ________ _____________________
(найменування страхової' компанії.

строк д ії страхового полісу, номер і л ат і його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудітгу з охорони праці __

(дата прове;;іенкя аудиту)

Я, Клев" и ник Василь Юрійович ____
(ирі'іви'щс, ім'я та оо батькові керівника .юршш’їної особи

або фі інчноі особи - підорнсміїя)

ЦІЄЮ дек.иарацією підтверджую відповідність матеріально-технічної базн та умов праці вимогам 

;5аконодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких і^обп 

підвищеної небезпеки та/або експлуатанії (застосування) таких машин, механізмів, усгаткоі^ання 

підвицденої небезпеки:

К Роботи^ іїш вик'оиуіотьси на висоті понад 1,3 >і___________ ____ ____________________ ___
(иаіЬіен}ваіиоі виду робіт

ііьш ищ еної нсосш екита/аоо ліашин. механі'їмів,

устатковання підвищсііої нсбе текіг, тип або ма]зка ( в  наявності).

иомо)? іілрпї. дата виготои;ісііия, країна і і о .ч о д ік є н щ і . я к і

виконуюіься та'або експлуатуються ('(асіосоізуїоіься) 6є:і отримання 

Кількість робочих місць - і ,  V тому числі тих., иа яких іспуі: підвищений ришм* вииикпеипя



павм - 1 ______________________________________ __________ _________ ___________
відповідного до шолл', гадькісі ь робочих місць, у тому "ШСЛ1 гах,

Дпабипа .............. ........... ................  ..................  ............. ........................... . _

на яких існує підвишенпіі ри »ік виникнення травм. о\ дівель

1  споруд (прилишень). виробничих об’єктів

(и ех ів . ДІЛЬНИЦЬ, стр> кт\рни,\ ПІДРОІДІЛІВ)

Інші відомості Пайдич Михайло Михайлович (наказ 4 від 02/01/2019

Е Ш іІ І .......... ..............  ................... .................................
(гтргшищс. ім’я га по батькові осіб, які відповідають

ГІооншов навчання у відповідних навчальних центах з ііитань охопони ппайф згідно і

відповідними нормативними документами

дотриманням вимог чаконолавсгая  ̂тггань охорони праці та про.мис,«овоі: б с ’.пски:

наявністю сл}~ж6і! охорони праці, іисірукірії про лроведсння іишчания іа 

Розроблено та затверджено інструкції :? охорони ппаиі для працівників підпрнеіУїсіва, шо 

містять вимої II щодо безпеченого виконання заявлених робіт. Усі поанівниіш нрохолять 

відповідні інструктажі. Ппацівники підприємства забезпечені необхідниіуіи засоиами 

індивідуального захисту для безпечного виконання робіт

інстру ктаж') з питань о-хоронн пращ, експлуатаційної документації, засобів індивіл\альног(! ’їахист\ . 

Матеріально-технічна база та навчально-мегодичне забезпечення відповідає вимогам 

законодавства та нормативно-їїрдвювим актам у галузях_____________________________
норматиБіїо-прам^Й^ матеріально-технічної бачн навчально-^іетщчного забезпечення)

[ис) Оніціали га прічвище)

2 І  ______^!> '5р

Декларація ^арсс'-строваиа у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці ' ___ 2 0 ^ р .  Нч ^  і{ ___________

І іриміткм: 1 Фии‘ша особа - підприємець своїм підписом, надає '̂ году «а обробку персоніїльїшх ,дани,х 'З метою

іабезпсчсним виконання вішог Порядку видачі д о і в о л і в  на виконання робіт підвищеної исбе їнекп та на 

експлуатацію ( іастосуванші) машин, механізмів, устатьовання підвищеної нсбсіпски

2 Рссстраці.ііниїї номер обліко.вої картк.іі платника податків не зазначасться фїзііннн.м.и особами, які чсре'5 

свої релггі.й.ні. переконання відмовляються ВІД його ПриІІН.Я'П'Я та .НОВЇДОМИЛИ про це ВІДІЮВІДНО\І> органу 

державної податкової слутш і .мають відмгпл в шспорті


