
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 ЛСКАП«Луцькспецкомунтранс»

Місцезнаходження: 43010, Волинська область, м.Луцьк, вул.Дубнівська 64, 

код згідно з ЄДРПОУ 30659101. 

директор Валерій Феодосійович Кузьмич, 

тел.24-54-51, факс 24-54-51, ел.адреса І5кар@икг.пе1:

______________________________м.Луцьк______________________________________
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, Кузьмич Валерій Феодосійович 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:

Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання п ідвищеної

органах Держгірпромнагляду, а саме: автонавантажувач М-40814, державний

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження які

номерний знак №Т0357ВН , рік випуску 1984, заводський номер №256807,
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу кількість



країна виробни к Україна.
робочих місив, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об'єктів.

Інші відомості Назарук Євген Леонтійович__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

наявні служба охорони прані, інструкції, працівники пройшли навчання та перевірку 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
знань з питань охорони праці, проводяться інструктажі з охорони праці,_______________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
проводяться інструктажі________ з________ охорони праці,_______________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
наявні засоби індивідуального захисту, нормативно-правова та___________________
матеріально-технічна база, навчально - методичне забезпечення._____________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.Ф.Кузьмич____
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці £&  2 0 / Ґ р .  № _____________ .

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.

{Д о да т о к  8  в  р е д а к ц ії  П о ст а н о ви  К М  №  4 8  в ід  0 7 .02 .2018}


