
"Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від з лютого 2021 р. № 77) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питаїїі. охорони праці 

Первинна 

Оновлена до деклараці ї 
рссстраціїіниіі номер 

Відомості про роботодавця Товариство з Обмеженою Відновідальністю Виробничо-Комерційне 
Підприємство "Чернівецький завод тенлоізоляцііїних матеріалів" 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

78200. Івано-Франківська область, м. Коломия. вул..СічовИх Стрільців, будинок 41/1 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

код згідно з ЄДРПОУ 00292818. керівник Тимчишнн Сергій Володимирович. тел..+380 50 338 ІЗ 07, 
ел. адреса: оІЧІ8(д)го1л5-сот 

адреса електронної пошти; 

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

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, адреса електронної пошти) 

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

за місцезнаходженням роботодавця 
(адреса) 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта 58007. місто Чернівці, вул. Заводська, буд.41 
(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється: 
(регіон, область тощо) 

та піде іави (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" 

ВАТ Акціонерне товарист8о"Укиаїнська страхова компанія"Княжа Вієнна Іншуранс груп" 

(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 

ДОГОВІР № 14/13 строк дії з 13.10.2022року по 12.10. 2023 року 

номер і дата видачі або "договір не вимагається") 

Я. Тимчишин Сергій Володимирович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,або фізичної особи - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та улн)в 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 
підвииіеної небезпеки: 

Роботи в діючих електіюустановках напругою понад 1000 В 
Зварювальні робоїи 



Виготовлення скловати 
(найменування виду робіт иідвишеної небезпеки та/або машин , механізмів, 

Устатковання напругою понад 1000 В., а саме: 
~ електропідстанція ТП-2І7(1000 кВа ); 

електропідстанція ТП-717 (1000 кВа.). 
- Прості посудини, що працюють під тиском, як і п ідпадають під дію Технічного регламенту 

простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра їни від 28 
грудня 2016 р. № 1025 (Офіційний вісник Укра їни , 2017 р., № 4, ст. 130), а саме: 

балони кисневі ; 
балони пропан-бутан. 

- Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб 'єктів господарювання, а також 
газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт, а саме: 

установка для виробництва базальтового супертонкого волокна У Б С В ^ 2 
2002-2003 років виготовлення. Укра їна : 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) ,які , виконуються та/або 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу) 

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

Наказ ПРО проведення аудиту № 01-ОП від 05.01.2022р. Висновок за результатами 
проведеного аудиту № 02-ОПвід 07.02.2022р. 

, НОМЄІ» та да.та висновку за результатами проведеного аудиту (номер наказу про ироведеї 
про дотримання вимог з ^ ^ 
робіт/експлуатації з а я ^ е ^ 

20 р. Й - - ' 

он ; 

а ш и 
ї ^ н у праці під час в и к о н а н н я заявлених 

іізмів, устатковання підвии^еної небезпеки) 

С.В. Т и м ч и ш и и 
(ініціали та прізвище керівника юридичної 

особи або фізичної особи - підприємця) 

Декларація 
2 0 • 

Примітка. 

заг 
Нра-іи» 

пальному органі Держпраці 

Реєстраційний номер 
фізичними особами,як і 
прийняття та повідомили 
відмітку в паспорті.". 

УПРАВЛІННЯ^ ^̂  
ДЕРЖПРАЦІ Р -

У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ/^ 
їовбВДАСТїи й а т п и к а податків не зазначається 

^іЗвіВВ835^й></^еізеконання відмовляються від його 
ібму контролюючому органу мають 


