
,Щодаток 8
до Порядку (в редакцii постанови Кабiнету

Мiнiсцрiв Украihи вiд 7 лютого 2018 р, Nч 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiапьно-технiчноi бази вимогам

законодавства з питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця:
(для юрццичноi особи: нйменуванrш rр"дл"о.r. о.об",

ll

мiсцезнаходженrя, код згiдно з €,црпоу, пгiзвищо
33027. Pi"reHcu*a облас.". м. PiB"e. 

"ул. Д.Га.rrиц"по.о" буд. 19. офiс 510
КОД еДРПОУ 34580879_ кепiвник \z[яптс.t.рётtrитлт! Do-,,,. Dлл---- л_---_

телефаксу, адреса олеюронноi поштиf

для фiзичноi особи - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номор паспортц

IНфОРМаЦiЯ ПРО НаЯВНiСТЬ Договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi
перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi. шкоди

Я, . .Марковецький Вадим Васильович
(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника

цiею ДекJIарацiею пiдтверДЖую вiдповiднi.r" ,uйрiа.тrьно-технiойi:Ь*" та умовпрацi вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоТ безпеки пiд
::""_::,:::::yл_.:1j:1 !"бi, пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацii

податкiв, номер телефону, телефаксу, uдрЪЙЪЙЙБЙЫ nor*;

маIпин, мехшriзмiв, устатковашшI пiдв"щено.r. небезпе*ф

;;i;"й;;;".а;;;,

Jнаfп,rенуванrrя вцду робiт пiдвищеноi небезпеки Talný. цатlтиц механiзмiво
)ЧШ( МiСЦЬ - 4. В ToMv ттис.пi ти1д IJя стгтлч inu,,a -i-л,

виникненrrя травм - 4 мiсця.

IнформаЦiя прО проведення добровiльного аудиту з охорони працi:

кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик виникнення травм,

(ДаТа проведgння аудиту)



(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдшсrгь
НаКШОМ N 7-08/9б Bin 08.06.2018 р.. розробленi та введенi дiю: ,,положенrr"

Кiлькiсть будiвель i споруд -0. виробничих об'сктiв-1 .
будiвель i споруд (пршлiщень), 

""роб"йй обйБ
Iпшi BИoMocTi:

-

за дотриманIuIм вимог законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки]

З2-19 вiд 15.03 .2019 р.

наявнiстю служби охорони працi, iнструкцiп про провеленпя навч€lння та

"'ДУ"'"' ЖУР"- ОбПi*У 
'u .б.рiтu"* .ч.обi; ,u*".ry, жур"* 

".rуrr"о.оi"'-Y*"u*Y''''u"" 9*оро"' по4ri;-Жййlйrрuчii i".rp}rou*i" . .rrrur"

нарядами i розпорядженнями; Ж рнал прийман-шя та огляду Ришт}rвань 
"uпомосту: Журнш огля4ч самопiдiйма.llьноf колиски: Ж}rрна-тr облiк]r видачi ,u

ЧОбi'"ИКiР); ЖУРНuЛ РееСТРацii iнсrру*rажiв з шп.ань пожежноi..u 
""*rо..""оiб".r.*; ЖJор"* обдiпу 

"о.r."u."цпБ "чБбБЙi Ж}rр"* р....F,чцii i".m}r*чiй.о"оDо"и пDацi на пiдприемствi: Журнu.r, 
"идачi 

iнСm}rпцйllБй"" ,rрuцi 
"u'iДrР".*.r"i; Жуо"* обпi*у. r.рБ"iЪЙlu lЙЙб}r"u"* .rr.*rpoi".rpr*."ru"

Фu"'фОD'u"ОРi". n.P*"oPr"uoi" оu.Ъо."lu пЫоо."r* ."i""n"rr*i": жчо"-
р...rрацii осiб" шо rоrерпiп, 

"iд 
*'.цu.rr* "rпuд@i, Журru,

реестр8цii нещасних випадкi* н"r"роб""чо"О *upuo.ep}r. 
"абrrrrоrП 

i ."u*nбезпеки.







.Щекпарацiя
терrrгорiальному
м

Марковецький В.В.

господарюваншI у20- р.

Примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае зго.ry на обробку
персон:tJIьНих даних З метоЮ забезпечеНЕ,I викон{шlня виlиог ПоЪ"д*у
ВИДаЧi ДОЗВОЛiВ На ВИКОНання робiт пйвищеноi небезпеки 

"u "чЪЙоrrуч"чцirо(застосувапня) машин, механiзмiв, y"ru"*o"* пiдвищеноi небезпеки.
2, Реестрацiйний номер облiковоi картки шIатникаподаткiв не зазначаеться

фiЗИЧНИМИ ОСОбаМИ, ЯКi ЧеРез своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд йогоприйrrяття та повiдомили про це вiдповiдномуЪр".rу державноi податковоТслухби i мають вiдмiтку в паспортi.',

зареестрована у жypHa.Tli облiку суб'ектiв
органi .Щержпрацi

матерiально-Технiчноi базИ навчально-меТод".r"о.ЙйБ.rйБй)

сз

Управлiнвя .Щержпрацi у PiBHeHcbKifi областi
ЗЛРЕ€ СТРОВАНО

'}P$g к- -9L ".


