
. 

\ 

Первинна 

' 

"Додаток 8 
до Порядку 

(в редакцi1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни 
вiд 3 лютого 2021 р. № 77) 

ДЕКЛАРАЦIЯ 

вiдповiдностi матерiально-технiчно'i бази 

вимогам законодавства з питань охорони працi 

х 

Оновлена до декларацi1 
реестрацiйний номер 

Вiдомостi про роботодавця ________________________ _ 
(для юридично'i особи: найменування юридично'�" особи, 

мiсцезнаходження, код згiдно з СДРПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону, 
адреса електронно'i пошти; 

Фiзична особа-пiдприемець Мосiчук Валерiй Олександрович, 
дЛЯ фiзично'i особи - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, ким i коли виданий, 

______________________________, 
мiсце проживания, реестрацiйний номер облiково'i картки платника 

______________________________

_______________
податкiв, номер телефону, адреса електронно'i пошти) 

Мiсце виконання робiт пiдвищено'i небезпеки та/або експлуатацi'i (застосування) 
машин, механiзмiв, устатковання пiдвищено'i_небезпеки: 

за мiсцезнаходженням роботодавця 
(адреса) 

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

(адреса) 

або за мiсцем виконання робiт/експлуатацi'i, що змiнюеться Рiвненська область 
(регiон, область тощо) 

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

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

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

номер i дата видачi або "договiр не вимагаеться") 

Я, Мосiйчук Валерiй Олександрович 
(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноi' особи 

або фiзично'i особи - пiдприемця) 

цiею декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчно'i бази та умов працi 
вимогам законодавства з питань охорони працi та промислово'i безпеки пiд час 
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BI'IKoHaHH, raKHx po6it niAsrueHoi ue6esrex*t ta/a6o eKcnnyaraqii (sacrocynannr) TaKr{x
MarrrrrH, Naexan i gN,t is, ycrarKoBanHs nilsuue noi se6e:[eKr.r :

HHfl NICY:
(HaffrraenynanH, Br4Ay po6ir nignuuleuoi ue6e:nexurala6o MarrrHH, uexaui:uin,

3a AOnOMOTOTO Ma[ruH I MexaHl3Ml
ycrarKoBaHHJr niAs[rleHoi ne6e:nexu, run a6o rraapxa (sa naxnuocri),

rri, nnxoHytorscq rala6o eKcnnyarylorrcr (:acloconyrorrcr) 6es orpulrannq eiAnosiAHoro ao3Bony

Bilnosiano .qo crarri 13 3aroHy YrpaiHr.r "llpo oxopoHy rparli" rpone4eHo ayAur
oxopoHl4 npaqi Ta Bxlrro saxoAis Ao ycyHeHH, He6e3neqHux i urilrllsLrx llfl:Iopon'x
nupo6uuuux Sarropin

(nouep Haxrr3y npo npoBeaeqqs, ayltlTy, HoMep ra Aara Br.rcHoBKy 3a pe3ynbraraMr4 npoBeAeHoro ayAt{ry npo
AorpI'IMaHH, BLIMoT 3aKoHoAaBcrBa npo oxopouy npaui ni4 qac BlrKoHaHHr 3aqBJreHr.rx po6ir/ercnnyaraqii
3arBJreHr,rx Marrrr.rH, uexanisuin, ycrar(oBaHHa niAsr.rueHoi ne6ernerr.r)
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Peecrpaui ft n u fi Houep o6r i xosoi KaprKH. ffi qlFii;ef,Wffi
oco6auu, rxi uepe: cooi peairifiui nepexoHauua niguonarrorrcr ni4 fioro npufturr-rfl ra
noai.qouultt npo ue niAnosiAHortry KoHTpoJrrorcqoMy opraHy i uarors nigrrairxy B nacnopri.',.

[Ipnuirxa.

HMAHH,q

Harag J'(b 13/OII (flpo npoBereHHfl aynr.rrv npo .rlorpprMaHH, Br.rMor 3aKoHoAaBcrBa. rpo
oxoDoHY rDaui>>. BIacHonox J',1b01 si.u 31.10.2022 3a pe3ynbraraMr.r rpoBeAeHoro al/nr,rry npo


