Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця

Приватне підприємство «Праймесі»________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Луиьк, вул. Вахтангова, 16 А, 35953728, Шевчук Віктор Анатолійович,
0505352096
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

0332710208,

уазїї

иа@икг.пеІ___________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Луцьк, вул. Вахтангова, 16 А __________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди___________ “ ___________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці------------------ --------(дата проведення аудиту)

Я, Шевчук Віктор Анат олійович__________________________________
(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:

Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим,
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом
(найменування виду робіт

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про
охорону праці» та нормативно-правових актів з охорони праці до нього, гігієни
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, пожежної безпеки:
Шевчук Віктор Анатолійович- посвідчення № 842/ОП від 07.10.2016р., Яковлюк
Сергій Ярославович - посвідчення №> 243/ОП від 31.03.2017р., Ткач Світлана
Володимирівна- посвідченння М242/ОП від 31.03,2017р.,
Пройшов навчання та перевірку знань «Правил охопрони праці під час виконання
робіт на висоті» та інших нормативно-правових актів з охорони праці: Шевчук
Віктор Анатолійович - посвідчення № 50/В від 21.04.2017р., Ткач Світлана
Володимирівна- посвідчення № 51/В від 21.04.2017р.
Пройшов перевірку на знання законів та нормативно-правових актів з охорони
праці, правил безпеки систем газопостачання та інших чинних нормативних
документів, Відповідальнийза технічний стан і безпечну експлуатацію систем
газопостачання: Шевчук Віктор Анатолійович- посвідчення № 71/Г від
17.10.2016р.
Пройшов навчання та перевірку знань по «Правилах будови і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0,00-1,59-87) та
нориативно правових актів з охорони праці: Шевчук Віктор Анатолійович посвідчення № 102/П від 30.09.2016р.__________________________________
Наявні інструкції з охорони праці: № 20 під час перевезення, приймання,
зберігання, видачі балонів зі стиснутими і зрідженими газами та № 22 При
виконані робіт на висоті затверджені директором ПППраймесі наказом № 27 від
29.12.2017р.
Наявні засоби індивідуального захисту: каски, запобіжні пояса (роботи
4
*
"
" 1авторакторної техніки)
Інші відомості

Шевчук В.А.
(ініціали та прізвище)

суб'єктів господарювання у територіальному

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

