
flодаток 8

( в редакцi'f постанови кабiнеry *'r,.i;],"-l#;
Вiд 7 лютого 2018 року Nэ 48 )

дЕклАрАцlя
вlдпов!днстl MATEPIA/IЬHO-TEXH Iч Hoj Бши ви могАм зАкон одАвствд з п итдн ь

охорони прАцl

мiсцезнаходження,Кодзгiдноз€ДРПОУ,прiзвище,iм'ятапо батьковiкерiвника,номертелефону,телефаксу,адресаелектронноi
пошти;

abz.fiIia@ukr.net

lдляфiзичнотособи-пiдприемця: прiзвище,iм'ятапо батьковi,серiяiномерпаспорта,кимiколи виданий,мiсцепроживання,
реестрацiйниЙ номер облiковОi картки платника податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса електронноi пошти;

35321 PiBHeHcbкa область. Рjвненський район. село Нова любомирка,вчлиця промисловr,
бчдинок 2

(мiсце виконанНя робiт пiдвищеноi небезпеки Та/або експлуатацii (застосування) мачlин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноiнебезпеки)

lнформацiя про наявнiсть договору сграхування цивiльнот вiдповiдальностi перед третiмиособами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоТ шкоди

не пOоводився.
(дата проведення аудиry)

Вiдомостi про роботодавця

(дrя юридичноi особи; найменування юридичноi особи,

(найменування cTpaxoBoi компанii, строк дii страхового полiсу, номер i дата його видачi)

( , прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноi особи або фiзичнот особи-пiдприемця)

цi€ю декларацi€ю пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчнот бази та умов працi вимогамзаконодавСтва з питаНь охоронИ працi та промисловОТбезпеки пiд час виконання таких робiтпiдвищенот небезпеки та/або експлуатацiт (застосування) таких мащин, механiзмiв, устаткуванняпiдвищеноТ небезпеки:

о - монта}к, демонтаж, , ремонт, тех:riчне обслуговування устаткування пiдвищеноТпебезпеки (пункт 17 Додатку б до_ПорядкУ в йдаЙiiПосйов" к;ай;; MiHicTpiBУкраihи вiд 3 березня 2020 року M2Oi) u *r",- парових котлiв т_ецопродуктив_нiстю понад 0r1 МВт, (пункт 8 Щодатку 7 доПорядкУ в редакцiiПостанови Тзб]"."у MiHicTpiB Украihи вiд 3 березня 2020 рокулЬ207). (паровий котел Е 1,0-09 Г-3, заводськш лl^rSяоZ, iяяз$о*у 
"".оrоrлепня,KpaiHa походженпя - Украihа);

( найменування ви,uу робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо машин, механiзмiв,_устаткування пiдвищеноi небезпеки, тип абомарка (за наявностi) номер партii, дата виготовлення, KpaiHa походденrя, 
"кiЪикори.;;й;;;;;Ёо "*.nnyuryrorr."(засmсовуютьСя) без отримання вiдповiдного дозвоrту.).

33028, PiBHeHcbKa область .м. PiBHe вvл. Пластова. бчд.7; 3199454О; директор счхой Валентин
Петрович; тел. 0362 633534

auчru"u ninlnia* npuцiu""ni" - 27 uon.. 
" 

rоrу ur"ri 
"rnory.r" робоr" .,iп""щ""отнебезпеки- 3 чол..



кiлькiсть робочих мiсць, в тому числi тих, на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення 
'paB]\t,
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4.

Булiвель i сполруд (примiщень), виробничих об'ектiв (цехiв, дiльниць> струкryрних пiдроздiлiв)

Iншi вiдомостi:

и
J

законодавства з питань охорони працi.

питань охорони працi:
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(нормативно-правовоi та матерiально
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,Щекларацiя зареестрованu 
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забезпечення)

ектlв

В.П.Слхой

ння у територiальному органiЩержпрацi 20___1э. Ns
Примiтки:

];.3*:;*":.:j:";"1'#о_1,::._""_::::y 
,]aii::" надае згоду на обробку персон€lльнlD( даних з метою

::::1тт1ж:."":::::y_::y:lр_у*у ";;;i;";;i";;Ы;;"#;;Ъ,;"filЖ:;ff*Ъ:Ж"Ч;Нексплуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, ycTaTKoBaHц;;i;;;;;i#.#.#

2, Реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв не зазначаеться фiзичними особами, якi черезcBoi релiгiйНi переконанНя вiдмовляЮться вiД його прийнЯr." ,u по"iдоr"п' npou. 
"iоповiдному 

органудержавноi податковоТ служби i мають вiдмiтку в паспЬртi.

ito 1-"1,,il эцi у PiBHeHcbKiй областi
'i,,; t,,L, гРСВАНо

Управлil

Працiвники пiлприемства проходять перiодичнi медогляпи та психофiзiологiчнч
експертизу. а також забезпеченi спецодягом" спецвзJrттям та iншйиББйJий""й*r"о.о
захисту згiдно гагryзевих норм.

знань з питань охорони працi:

чнтажо_розвантажувш
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