
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 «Будторгінвест» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

58023, м. Чернівці, вул. Виниченка Володимира, буд. 119А 

код за ЄДРПОУ 04854874; коди виду діяльності згідно КВЕД ; 41.20,22.23. 
25.11, 23.63, 16.23, 42.11, 49.41, 68.20,16.10. 42.13. 43.21, 43.22, 43.29, 43.31. 
43.34. 43.91. 43.99, 41.10; номер облікової картки 048548724120 

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
тел.(0372) 547040 Е-шаіі: 119 ЬцсИі@цкг.пе1 

телефаксу, адреса електронної пошти; 
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
за місцезнаходженням роботодавця 

(адреса) 
та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта 

(адреса) 
або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється 

На власних об'єктах та об'єктах замовників. 
(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": 

Страхова компанія «Княжа» 

Строк дії договору до 30.05.2023Р.. № ЕР-208954217 дата видачі 31.05.2022р. 
(за наявності - наііменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,.номер і дата 

видачі або "договір не вимагається") 



я . Дякон Іван Георгійович, генеральний директор ТОВ «Будторгінвест» 
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки: 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Вантажопідіймальні крани і машини, а саме; 
- Куан автомобільний КТА-25, рік виготовлення 2006 країна виготовлення 

Україна; -
- Кран баштовий СаЛШіоп С .22.20. рік виготовлення 1978, країна 
виготовлення Франиія; 
- Кран баштовий КБ-403А , рік виготовлення 1988, країна виготовлення 
ссср; 

та/або машин, 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 
шкідливих для здоров'я виробничих факторів. 
Наказ про проведення аудиту № 26/1 від 15.08.2022р., висновок 

за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог 
законодавства про охорону праці під час виконання заявлених 
робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки №1 від 15.09. 2022р. 
(номер наказу про проведенйя аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про 
дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації 
заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 
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