
Додаток 8 
до Порядку (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48. 
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Д Е К Л А Р А Ц І Я 

Відомості про роботодавця ТОВ ' 'ДЕН-Сервіс ' ' 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Львівська обл.^Камянка-Бузький р-н, смт.Новий Яричів, вул.Шашкевича,29 
ЄДРПОУ - 36767240. Кукла Олександр Едуардович. 068-501-77-77. 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 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; 
Львівська обл..Камянка-Бузький р-н, смт.Старий Яричів, вул.8-го березня, 12 

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 

відсутні ! , 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
не робили , 

(дата проведення аудиту) 
Я, Кукла Олександр Едуардович 

(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: 

1) зварювальні роботи З(три) робочих місцяіЗварювальні інвертори: ТЮ 180Р, ТЮ 200Р, ВДИ-280) 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

2) ковальсько-пресове устатковання (Листозгинальна машина-Ригта 3090 ТОК НАР,26.10.2007р.в., Туреччина, 
1 ( одне ) робоче місце , одна окремо стояча будівля поділена на виробничі цехи, складські та офіс. 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 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) 

Інші відомості: 
Директор з виробництва-Крушко О.Є.,пройшов навчання та перевірку знань з курсу "Охорона праці-загальний курс", 
протокол № о 1 -1 о від 16 листопада 2017р. 

Наказом підприємства № 0611 від 01 листопада 2014 р. створено службу з охорони праці, 
створена комісія з перевірки знань з питань охорони праціЩаказ № 1 від 10 серпня 2016 р.), 
члени якої (директор з виробництва - Крушко О.Є, головний інженер ТОВ "Монарх"- Миронович Б.О, і нженер з 
охорони праці - Владов М.С, пройшли навчання та перевірку знань з курсу "Охорона праці-загальний курс", протокол 
№01-10 від 16 листопада 2017р., № 81-513-17 від 06 жовтня 2017р. 

Відповідальним за безпечне проведення робіт призначений директор з виробництва-Крушко В.Є.(наказ №01/05 від 
01 травня 2019р., який пройшов навчання та перевірку знань в комісії з питань охорони праці, протокол 
№ 01 -10 від 16 листопада 2017р. 

Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці та пожежної безпеки. Робітники підприємства проходять 
навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони праці. 

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що використовується при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки. 

цівники ТОВ "Ден-Сервіс" забезпечені спецодягом та 313 в повному обсязі, 
ріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 

ище, ім'я та по батькові осіб, які відпої 
) служби ожг>рони праці, інструї 

'засобів ігідавідуального захиі 

2019 р. 

Декларація зареєстрована у журі 
, / / 9 /и/ай/^Р 20/^ р . к 

ліанням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
ч̂ання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 

атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

(ініціали та прізвище) 

' У Львівській області 

З Д Р Е Є С Т Р О В А Н П 
Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку̂ #рсоналшші.л§!!их з метШ §!ЮІ!!і#шмі#вяко 

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію""̂ (заШсуватад)-̂ ^ 
иконання вимог 

механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки. 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особші̂  які через свої релігійні переконання 
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної гюдаїію о̂дф1̂ фгт̂ <іа̂  
паспорті.". * " ^ «' -і > Л^'' \ {і, 
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