
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з додатковою відповідальністю «Перечинський
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

ЛХК», 89200, Україна, Закарпатська обл.., м. Пвречип, вул. Ужанська, 25____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
код згідно з ЄЛРПОУ 00274105, геиершіьний директор Гардеиький Богдан Ярославович
телефаксу, адреса електронної пошти;
телефон/факс (03145)231-59, електронна пошта $орСШхк.сотлш___________________
телефаксу, адреса електронної іюшти;

,оля ф ізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і помер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

подаї ків, помер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

89200, Україна, Закарпатська обл.., м. Перечин, вул. Ужанська, 25______
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

(дата проведення аудиту)

строк д ії с ірахового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту і охорони праці

Я. Гардеиький Богдан Ярославович_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та улюв праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки таУабо експлуатації (заетосувашія) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

__________________________________Додаток 6 пЛ9 Зварювальні роботи____________________
(найменування виду робіт

підвищ еної небезпеки та 'або машин, механізмів.

устатковання підвищ еію ї небезпеки, тин або марка (за наявності).

іюмер партп, дата виготовлення, країна походження, які 

виконую ться та/або експлуатуються (застосовую ться) 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, струкіурних підрозділів)

Іниіі відомості; головіїяй інженер Лебедев Олег Олександрович, головний механік Осипенко 
Юрий УІиколайович. начальник ремонтно-механічної дільниці Гапак Іван Гаврилович, начальник
служби охорони праці Селівонснко Олександр Олександрович_______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Наявні інструкції з охорони праці, дотримуються терміни проведення навчання робітників з 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
охорони цраігі та спецправил, інструктажі з охорони праді, нраціиниіш підприємства проходять 
медогляди, забезпечуються спецодягом, спедвзуттям та іншими 313 зг ідно вимог чияного 
законодавтсва. В наявності є нормативно-правоці акги з охорони нраці, експлуатаційна документація 
та відповідні накази.

Б.Я.Гардецький
і ід ^ с )  '  ■' ■■ (ініціали та  прізвище)

травня 2018 р.

Деісларація зареєстрована у  журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальномуДеісларація зареєстрована у журналі оолп 
орі'ані Держпраці 2 0 _  р . №  4  ̂

Примітки: ). Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку' персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картай шштника податісів не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової сл>'жби І маю ть відмітку н паспорті.".

va с^и.[ісу ''


