
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 Чернівецький індустріальний фаховий коледж" 
'(Діїя юридичної особи: найменування юридичної особи. 

вул. Садова, буд. 8, м. Чернівці, 58000. код 00284055. 
місцезнаходження, код згідно з СДРПОУ. 1000384070016002622 

директор Чернівчан Василь Ярославович, тел. (0372) 52-49-56: 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону. 

_ адреса електронної пошти: сИік суСф,^таіІ. сот 
адреса електронної ношги; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий. 

місце проживання, реєстраіпйний номер облікової картки платника 

гюдатків. номер іелефону. адреса електронної поіпти) 

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

за місцезнаходженням роботодавця л/. Чернівці, вул. Садова.8 
(адреса) 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта: м.Чернівці, вул,Садова 8. 
вул.І'узар 8, вул Суворова 17. вул.М.Ткача 24 А 

(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється 
м.Чернівці . 
(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами гоню, ню 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" 

А Т «СГ» « ТАС» до 09.12.22р. 
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 

№ АР/9858445 10.12.2Ір ' _ _ _ 
номер і дата видачі або ""іюі овір не вимагасться") 



/ 
/ 

я. Чернівчан Василь Ярославович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріа;и,но-технічної ба-^и 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: 

Гоупа Б. п.З.Роботи, іцо виконуються на висоті понад ІЗ метра. 

Група Б. п. 17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі 
нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілові^-, епоксидних тощо). 

Група Б.п.19. Зварювальні, газополум яні, а також наплавочиі і паяіьні роботи, що 
виконуються із застосування.м відкритого полум'я.Група Б. п.22.Застосування 
скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і 
бакелітових матеріалів. 

Гоупа Б. п.4. Системи газопостачання природніш і зрід.жетш газом суб 'єктів 
господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 
О, І МВт. 
Котел «Маяк 100Е» - 5 шт. Котел «Рівнотерм 96» - / шт. Котел ДЕЙВО 2 шт. 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або маїиин. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності). 

які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" проведено аудит охорони 
праці та вжито заходів до усунення небезпечних і нікідливих для здоров'я виробничих 
факторів 

наказ від 18.07.2022. висновок № ! від 19.07.22р. _ 
(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами нроведсноіо ау/нггу про 
дотримання вимог законодавства про охорону прані під час виконання заявлених робіт'експлуагації'заявжчшх 
машин, підвищеної небезпеки) 

^ ^ В.Я. Чернівчан 
, / ( п і д п и с ) ^ (ініціали та прізвище керівника юридичної особи 

. _ або фізичної особи - підприє мця) 

\ Зареєстрована у територіа'^ьпом^• органі Держпраці 
' ^ . 

-5' 

""Реєстраційний номер облікової картки платник<// і0^^тдарр)^)^ді |щш\^ фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання іі прийняття та 
повідомили про це відповідному контролюючому^ Ь ' ^ Й ' Й ^ ^ / ^ ^ паспорті 

.39888333 

{Додаток 8 в редакції Постанов КМ№ 48 від 07.02.20іЬ^Жї^^^3.02.202!} 


