
Щодаток 8

до порядку (в редакцii постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 07 лютого 2018 р. Jф 4S)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiДповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства

з питань охорони працi
Вiдомостi про роботодавця Прув4тне пццрисуство <Троiцьке Плюс>

(для юридичноi особи: найменування юридичноi особи,

3459_0, вУл. Гоголя" бчдлнок 34-А" м. Сарни. Сарненський район, PiBHeHcьKa область
мiсцезнаходкення,

код згiдно з СДРПОУ,

Бiлявська tlBHa
прiзвище, iм'я по батьковi керiвника,

номер телефону, телефаксу,

pisokplys@qmail.com
адреса електронноi пошти

емов 1.0 км. на п
мiсце виконанrя робiт пiдвищеноi небезпеки та./або експлуатацiТ (засюсування)

асть

м. Сапни

йон" Р
машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед
стосовно вiдшкодування наслiдкiв мох(ливоi шкоди:

(найменування cтpaxoBoi компанiТ, строк дiТ страхового полiсу, номер i дата його видачi)
иого

третiми особами
ся зв'

строк дii страхового полiсу, номер i дата його видачi)

(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвниriа юридичноi особи,або фiзичноi особи-пiдприсмця )

цiею декларацi€ю пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов працi вимогам
законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд час виконання т?I<их робiт
пiдвтJц9ноi небезпекл таlабо експлуатацii (застосування) таких машин, механiзмiв, устатковання
пiдвищеноi небезпеки:

.МаркшеЁд9рськi цобqти (пункт 8 додатку б Цор8дку в Dедакцii постанови Постано,ви KII4Y рiд*(найменування виду робiтпiдвищеноi небезпеки, та,/або машин, механiзмiв, устатковання

Nь1 1 07,
Я, Бiлявс иколаrвна

,о 2018
пiдвищеноi небезпеttи, тип або марка (за наяностi), номер партii, дата виготовлення, kpaiнa лоходiксння, якi виконуються та /або anannyury*

(застосовуються) без отримання вiдповiдного дозволу,
мiсць-1 числl тих" на яки изик

кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тих, на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення 1равм,

для робiтникiв.

числ1 и

Бчдiвлi: ?дпliнпримiщення - l (одне). виробничi обекти - l (один)
булiвель i спорул (примiщень), виробничих об'ектiв (цехiв, дiльниць, струкryрних пiлроздiлiв1 

-Прцватне пiдпоием9тво ((Троiць$е Плтос> мас пересувций вагончик: за адресою - PiBH9HcbKa обл.
СаРНеНСЬкий р-н. м. Сарни. Немовицьке родовчще цiqк)r. }, кiлькостi- ТЙин.: вагончик для IТП та
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}KypHaJIi облiку суб'сктiв господарювання у територiальному
2020 р. JФорганi ,Щержпрацi

1. Фiзична особа - пiдприсмець cBoiM пiдписом надас згоду на обробку персональних даних з метою

забезпечення виконання вимог Порялку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищецот небезпеки та на

експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноI небезпеки.

1иною

Примiтки:

2. Ресстрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв
своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття

дерlкавноi податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.".

зам. ý53_ф^ 99 " ф_ 2,Wр


