
“Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Первинна +

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер

Відомості про роботодавця:

Приватне акціонерне товариство «Західний торгово-промисловий дім»
(для ю ри д и ч н о ї особи: н айм енуванн я ю р и д и ч н о ї особи,

35601, Рівненська область. Лубенський район, місто Дубно, провулок Центральний,

будинок 1 , код ЄДРПОУ 32665494, директор -  Яшан Назар Романович,

тел 067 240 82 62, YashanN@uIf.com.ua_________________________________________
м ісцезнаходж ення, код згідно  з ЄДРГІОУ, прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника, ном ер телеф ону,

адреса електронн о ї пош ти;

для ф ізи чн ої особи  - п ідприєм ця: прізвищ е, ім ’я та  по батькові, ким і коли виданий,

м ісце прож ивання, реєстрац ійн и й  номер, облікової картки платника

податків, ном ер телеф ону, адреса  електронн ої пош ти)

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

за місцезнаходженням роботодавця 35601, Рівненська область. Лубенський район, 
місто Дубно, провулок Центральний, будинок 1

(адреса)

та/або за постійним місцезнаходженням об’є к т а _________________________
(адреса)

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється___________________

(регіон , область тощ о)

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

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

договір не вимагається____________________________________________________________
(за  наявності - н айм енуванн я страхово ї ком панії, строк д ії страхового  полісу,

ном ер і дата видачі або “догов ір  не ви м агається” )

mailto:YashanN@uIf.com.ua


Я, Яшан Назар Романович,__________________
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної особи  - п ідприєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

газовикористовугоче обладнання потужністю понад 0,1 МВт. (п.4, група Б, 
Переліку):
газовий пальник Махоп ЛІИЛЮ ИР III. зав. №1000035835 в комплекті до 
зерносушарки 081-10 000. 2013 р.в.. виробництва СІЛА.

(найм енування виду роб іт  п ідви щ ен ої небезпеки  та/або м аш ин, м еханізм ів ,

устатковання п ідви щ ен ої небезпеки, тип або марка (за наявності),

які, виконую ться  та/або  експлуатую ться  (застосовую ться) без отрим ання відп овідн ого  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 № 52 від 04 серпня 2021 року «Про проведення аудиту», 
№2 від 20 серпня 2021 року «Висновок за результатами проведення аудиту про 
дотримання вимог законодавства про охорону праці під час експлуатації 
газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт -  зерносушарка 
баштового типу С8І -  10 000 ( ІТаЗ) ».

н ом ер Ті(ном ер наказу  про проведе 
дотрим ання вим ог закон 
маш ин, м ехан ізм ів , ус

28 вересня 2021

Декларація
20

,ата висновку  за  результатам и  проведеного аудиту про 
іасев-иконання заявлених роб іт/експ луатац ії заявлених

Н.Р. Яшан

р. №

(ін іц іали  та прізвищ е керівника ю ридичної особи 
або ф ізи чн ої особи  - п ідприєм ця)

у територія пкнпму... пргяні Пержпрапі
Управління Держпраці у Рівненській області І

П римітка. Реєстраційний  номер облікової 
особам и, які через сво ї релігійні переконання в ідм овляю ться  від його прийняття та 
повідом или про це в ідповідном у контролю ю чом у органу і м аю ть в ідм ітку  в паспорті.” .


