
Додаток 8 
до Порядку

(в реісакції 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 «Перечипський
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

ЛХК», 89200, Україна, Закарпатська обл.„ м, Пеуечип, сул. Ужанська, 25____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прі:івищс, ім'я та по батькові керівника, помер телефону, 
код згідно з ЄЛРПОУ 00274105, генеральний директор Гардецький Богдан Ярославович
телефаксу, адреса електронної пош ги;
телефон/факс (03145)231-59, електронна пошта 5ор(а)Іхк.сот,иа___________ _______
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і помер паспорта,

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

податків, помер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

89200, Україна. Закарпатська обл.., м. Перечни, вул. Ужанська, 25______
місце виконання робіг підвищ еної небезпеки та/аби експлуатації (застосування)

мапгин, механізмів, усіатковання підвипіеної нсйсзпеки)

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

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і лага його видачі) 

інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Я, Гардецький Богдан Ярославович

(дата проведення аудиту)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ дскларацісіо підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимоЕ’ам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під чає виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, уетатковання 
підвищеної небезпеки:

Додаїокб П.16 Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В
(найменування виду робіт

іідиищеиої небезпеки іа/або машин, механізмів,

устатковаиня підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

но.мер парти, дата виї отовлешш, країна походження, які

виконую ться га/або експлуатуються (засіосовуїоться) без отримання

відповідного дозволу, кількість рооочих місць, у тому числі тих,



на яких існує лідвиш ений ризик виникнення ф авм , будівель

і ипоруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, сф уктури и х  підрозділів)

ІНШІ відомості: головний інженер Лебедєв Олег Олександрович, головний енергетик Черснков 
Максим Борисович, начальник слектролільниці Бородіи Радій Олегович, начальник служби 
О Х О Р О Н И  праці Селівоиенко Олександр Олександрович________________

(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Наявні Інструкції і  охорони ираці, дотримуються терміни проведення навчання робітників з 

за доірим аниям  вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
ОХОРОНИ праці та спецправил, інструїсгажі з охорони праці, працівники підприємства 
проходять медогляди, забезпечуються спецодягом, спепвзу ітям та іцшими 313 згідно вимог 
чинного закоцодавтсва. В наявності с нормативно-правові акіи з охорони ираці. 
експлуатаційна документація та вщповідні накази.

наявністю  служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань о х )^о т и  праці, експлуатаційної до кулі сн та ції, засобів індивідуального захисту, 

нормативноИф^% в»ї'Та матеріа.ііьно-техпічної бази навчально-методичного забезпечення)

______  Б.Я.Гардецький
^5^  (гкднлс) (ініціали та прізвище)

/т^ травня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Дсржнраці 2 0 ^ р .  № 1(1/_____ ___________.

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персоїшгьних даних з метою
забезпечення виконання вимої' Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та па 
експлуатацію (застосування) маипін, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраціііний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігіііпі нсреконаїнія відмовляються від його прийняття та  повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".
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