
Додаток 8 

до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

ВІД З лютого 2021 р. № 77) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Первинна 

Оновлена до декларації 

реєстраційний номер 

Відомості про роботодавця :Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова фірма «Конто-Центр» 

60300 м.Новоселица вул.Кремльова 24.Чернівецька обл. код СДРПОУ 33319375. Директор Манюк С.Ф.. т. 0503741759 

котосеїНгеСаІаіпаіІ.сот, 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки: 

за місцезнаходженням роботодавця 60300 м. Новоселица. вул. Кремльова. 24. Чернівецький р.н.. Чернівецька обл. 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта 60300 м. Новоселица. вул. Кремльова. 24. Чернівецький р.н.. Чернівецька обл. 

(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється територія України (відповідно до договорів) 

(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 

наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України "Про страхування" 

ПРАТ «Страхова компанія «Универсальна» срок дії-20 серпня 2022 р.. №2229/231/009815 від 09.08.2021 р 

(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі або "договір не вимагається") 

Я, Манюк Соломія Федорівна директор ТОВ «Консалтінгова фірма «Конто-Центр» 

^ (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної о соби або фізичної о соби - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповіднісіь магеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки : 

1.Роботи, що викопу ються на висоті попал 1.3 метра; 

2. Оос . і ) гопуііаіііія всрсгагіи і оороок і ї .чсрсііими і мсіа.і ін; 

3.Усі типи машин та усіагковаїпія. що павслспі \ підпупктах 1 і 2 і]\ икг\ 2 Технічного рсг;іамсіп> безпеки машин, 

за івсрлжсно і о иосгаповок) Кабінсгу Мінісгрів України віл ЗО січня 2013 р. 62 ((Офіційний вісник України. 2013 р.. № 9. 

ст. 344). що не зазначені іру ї і і а саме: 

верстат пильний для поздовжнього розпилювання деревини моделі СПО-Астра, 2008 р.виготовлення, Україна; 

верстат деревообробний Коїоіез 4000, 2005 р.виготовлення, Словенія 

верстат розпилювальний 'Л'оой-Мігег ЬТ20, 2012 р. виготовлення, Польща; 

верстат розпилювальний \\'оос1-МІ2ЄГ ЬТ70, 2010 р. виготовлення, Польща; 

промисловий заточувальний верстат.ХУоосІ-Мігег 18 203, 2009 р. виготовлення, Польща; 

верстат фрезерувальний \\'100, 1990 р. виготовлення , Німеччина; 

верстат для разведення зубів \\'оо(і-Мігег, 2010 р. виготовлення , Польща 

верстат двохпильний торцовочний с дисковой пилой , 1990 р. виготовлення, Польща; 

комбінована торцювальна пила; 

верстат двухголова сварка КС258, 2021 р.виготовлення, Туреччина; 

верстат дренажний РТ376, 2021 р. виготовлення, Туреччина; 

верстат зачисной с 4 нажами СА 747, 2021 р. виготовлення, Туреччина; 

верстат копировально-фрезерний Ри460. 2021р. виготовлення, Туреччина; 

верстат стенії монтажний СТ 303. 2021 р. виготовлення. Туреччина; 

верстат пила двухголова 550мм ТТ405. 2021 р. виготовлення. Туреччина; 

верстат пила для різки метала ТС275, 2021 р.виготовлення, Туреччина; 

верстат для обробки торців РА154, 2021 р.виготовлення, Туреччина; 

верстат штапікорез ТС294, 2021 р.виготовлення, Туреччина; 

верстат шуруповерт ОУ404, 2021 р. виготовлення, Туреччина. 



° ПР-. ™ вжихо .ахол,в до усунення небезпечних 

(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата 
Наказ №10 від 12.01 2П22. висновок №1 від 14.01.20?.? 

висновку за результатами проведеного аудиту про ^ 

. а с знкопання заявлений ро5,т/експлуатапп заявлених — " Р ™ -

! червня 2022р. 

С.Ф.ІУІанюк 

(ініціали та прізвище керівника юридичної о соби або фізичної 

о соби - підприємця) 

Декларація зареєстрована у територшльному органі Держпрац, ^ _ 20 ^ ^ № 

Примітка. V К Р л 
Регстрашйний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 

особами. ЯКІ через свої реліппні переконання відмовляються в,д Гг„ п п * н я Г ті X • 

ПОВІДОМИЛИ „ р о пс відпоіпдному контрол,оючом>. оргап> І .ма„„ь в и Г ; ; ^ \\ 
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