
Пеовинна 

"Додаток 8 
до Порядку 

(в редакцi:i постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра:iни 
Вiд 3 JПОТОГО 2021 р. № 77) 

ДЕКЛАРАЦIЯ 
вiдповiдностi матерiалъно-технiчноi бази 

вимоrам законодавства з питань охорони працi 

х 

Оновлена до декларацi:i 
ресстрацiйний номер 

Вiдомостi про роботодавця: 

(для юридично:i особи: найменування юридичноi" особи, 

мiсцезнаходження, код згiдно з €ДРПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону, 

адреса електронноi" пошги; 
Самчук Юрiй Миколайович;  ___________________

для фiзично:i особи - пiдприсмця: прiзвище, iм'я та по батьковi, ким i коли виданий, 

· ; 
мiсце проживания, реестрацiйний номер облiковоI картки платника тел.: 

\ податкiв, номер телефону, адреса електронноi пошти) 
' Мiсце виконання робiт пiдвищено'i небезпеки та/або експлуатацi"i (застосування) машин, 
механiзмiв, устаn<0вання пiдвищено:i небезпеки: 

за мiсцезнаходжеIШЯМ роботодавця 

(адреса) 
та/або за постiйним мiсцезнаходженням об' скта: 

(адреса) 
або за мiсцем виконання робiт/експлуатацi:i, що змiнюстъся 

Рiвненська область 
(perioн, область тощ о) 

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

Iнформацiя про наявнiстъ договору страхування цивiльно:i вiдповiдальностi перед третiми 
особами стосовно вiдшкодування наспiдкiв можливо"i шкоди (за наявностi - у разi добровiпьного 
страхування) вiдповiдно до Закону Укра:iни "Про страхування" 

договiр пе вимагаапься 
(за наявностi - найменування страховоi компанП, строк дii страхового полiсу, 

номер i дата видачi або "договiр не вимагасться") 

Я, __ С=а=м�ч�ук..::.;;..=Ю=.,;р=i=й�М"'-=и=к=о=л=а=й=о=в=и�ча-_____________________ _ 
(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноi: особи 
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