
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2021 р. № 77)

<>Щ ГГ и 
НЙ жн

п я т  ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Первинна

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер

—

Відомості про роботодавця

(для ю ридичної особи: найменування юридичної особи,місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

прізвище, ім 'я та  по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Сергіснко Вягтрчтин Юрійович, паспорт сер

для цілинної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Шекспіра, будинок ґ , 

2607811036,___________ _______________________________________________  ___
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

тел. (097)751-65-91. У.х1іЬ@і.иа________ т_____________________ ________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

за місцезнаходженням роботодавця 35612, Рівненська область, Дубенськиї 
р~н.. с. Варковичі. вул. Шевченка, будинок 68._________________________________

(адреса)

та/або за постійним місцезнаходженням об’єкта 35612. Рівненська області
Лубенський р-н.. с. Варковичі. вул. Шевченка, будинок 68.______________ ________

(адреса)

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється______ __________,
(регіон, область тощо)

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності пере, 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у раз 
добровільного страхування) відповідно до Закону України “Про страхування”

__________________________ договір не вимагається_____________________________
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 

номер і дата видачі або “договір не вимагається”)



-Я. Сергієнко Валентин Юрійович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під Час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
1) Зварювальні роботи.
2) Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт:

- Піч для випікання РШбОО-ШТЕОЯАЬ, 2004 року виготовлення, країна виробник 
-  Австрія.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я 
виробничих факторів.
Наказ № 17-ОП «Про проведення внутрішнього аудиту про дотримання вимог 
законодавства про охорону праці». Висновок № 01/08-21 від 12.08.2021, за 
результатами проведеного внутрішнього аудиту про дотримання вимог законодавства 
про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання 
вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, 
устатковання підвищеноьнебезпеки)

«  6 ' » В.Ю. Сергієнко

Декларація
20

зареєстрована 
р. № ________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або 
фізичної особи - підприємця)

ржпраці̂ 'Й'ІЇШській Щ »К П р аЦ І

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Примітка.
Реєстраційний номер облікової картки щь 
особами, які через свої релігійні переконання ТіЩ Ж влШ їїл^І^їбЖ ТїрШ Ш те 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.


