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"Додат{Ж 8 
до Порядку 

(в редакцi"i постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни 
вiд 3 лютого 2021 р. № 77) 

ДЕКЛАРАЦIЯ 

вiдповiдностi матерiально-технiчно'i бази 

вимогам законодавства з питань охорони прац1 

х 

Оновлена до декларацii' 
реестрацiйний номер 

Вiдомостi про роботодавця ________________________ _ 
(для юридично·1 особи: найменування юридичноi" особи, 

мiсцезнаходження, код зriдно з €ДРПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону, 
адреса електронноУ пошти; 

Фiзична особа-пiдприемець Малишевський Леонiд Адамович,  
 для фiзичноУ особи - пiдприсмця: прiзвище, iм'я та по батьковi, ким i коли виданий, 

 мiсце проживання, ресстрацiйний номер облiковоi" картки платника 

податкiв, номер телефону, адреса електронноУ пошти) 

Мiсце виконання робiт пiдвищеноi' небезпеки та/або експлуатацii" (застосування) 
машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноУ небезпеки: 

за мiсцезнаходженням роботодавця 
(адреса) 

та/або за постiйним мiсцезнаходженням об'екта 
----------------

(адреса) 

або за мiсцем виконання робiт/експлуатацiУ, що змiнюпься Рiвненська область 
(perioн, область тощо) 

та пiдстави (за договорами, за контрактами тоща, що зберiгаються у роботодавця) 

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноУ вiдповiдальностi перед 
третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливо·i шкоди (за наявностi - у 
разi добровiльного страхування) вiдповiдно до Закону УкраУни "Про страхування" 

Договiр не вимагаеться 
(за наявностi - найменування страхово·1 компанiУ, строк дi·1 страхового полiсу, 

номер i дата видачi або "договiр не вимаrасться") 

Я, Малишевський Леонiд Адамович 
(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридично'�" особи 

або фiзич но У особи - пiдприсм ця) 

цiею декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчноУ бази та умов працi 
вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоi' безпеки пiд час 
виконання таких робiт пiдвищеноi' небезпеки та/або експлуатацi"i (застосування) таких 
машин, механiзмiв, устатковання пiдвищено·i небезпеки: 
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(HafiueHyeauHfl BvLy po6ir ni4eraureHoi ue6e:ner<u rala6o Matrrr.tH, Naexani:N,rie,

ycrarKoBaHHs niasuueHoi ue6e:nexu, run a6o uapxa (:a HarnHocri),
rxi, nuroHytorwnrala6o eKcnnyarylorrcr (tacroconyrorucr) 6es orpuuauHq siAnoeiAHoro ao3Bony

Bignoni4uo Ao crarri 13 3arcoHy Yr<paiHu "flpo oxopoHy npaui" npone4eHo ayAr4r
oxopoHll rpalli ra BxHro 3axoAiB Ao ycyHeHH, He6e3ner{Hr.rx i urriArusvrx Ailfl 3.qopoB'f,

BHpo6Hr,rr{ux $arropie
Haras Ne 8 (flpo npoBeAeHH, ay.uury npo .(orpLrMaHH, BraMor 3aKoHonaBcrBa npo oxopoHlv
npaui>. BncHosoK J,{b01 Bi.[ 04.10.2022 3a pe3ynbraraMu npoBeAeHoro avnrarv rpo
AorpuMaHns euNaor gaxoHoAascrea npo oxoooHy upaui uiA qac eilKoHaHHq po6ir
ui.qsuueuoi ue6eguerr.r
(Houep HaKa3y npo npoBeAeHHfl ayAvtry, HoMep ra aara Br4cHoBKy 3a pe3yJrbraraMH npoBeneHono ayAr4ry npo
aorpuMaHHfl BIlMor 3aKoHoAaBcrBa npo oxopoHy npaui ni4 qac BrrKoHaHH, 3arBJreHHx po6ir/excn,ryarauii
3arBJreHux MauruH, uexaHi:uir, ycrarKoBaHHq niAsr.rueHoi He6esneru)

95.19-20&{p. II.A. Ma,ruruescsrufi
(iHiuianra ra npi:nuue xepinHura rcpu4uvHoi oco6r.r

a6o $i:r.rvuoi oco6r.r - ni4npneNrun)

@
(nianrac)

lexnapauir
20

3apeecTpoBaHa

I

p.Ns

flpuruirra. Peecrpauifiuuii nouep o6nircoaoi naprx
oco6arran, rxi vepes caoi penirifiHi neperconauuq siar\,rosrrrcrrcr siA fioro npuilurrrr ra
nosiAoNanrra npo ue aiAnoniaHoMy KoHTpoarcIoqoMy opraHy i uarorr ei4rrairrcy n nacnopri.".
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