
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 нраці

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

ЛХК», 89200, Україна, Закарпатська обл.., м. Перечин, вул. Ужапська, 25____________
місцезнаходження, код згідно З ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, помер телефону, 
код згідно з ЄДРПОУ 00274105, генеральний директор Гарденький Богдан Яроашеович
телефаксу, адреса електронної пошти;
телефон/фпкс (03145)231-59, електронна пошта sop(S)lxk.conuua___________
телефаксу, адреса електронної пошти;

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

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний помер облікової картки іілатігика 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

89200, Україна, Закарпатська обл,., м. Перечим, вул. Ужанська, 25______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуа-гації (застосування) 

машин, механізмів, ус і атковаппя підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору сірахування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відтнкодування наслідків можливої шкоди-------------  ----------

(найменування страхової компанії,

сірок дії страхового пoJ(icy, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту' з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я, Гарденький Богдан Ярославович
(прізвище, ім'я та по баї ькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та y^toв праді вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковаипя 
підвищеної небезпеки:

Додаток 6 п. 6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
(найменування виду робіт 

підвиш;еної небезпеки та/або маїиин, механізмів, 

устатковапня підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

помер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

викопу'ються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу, кількість робочих місщ., у тому числі і их,



та яких існ>£ підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, сіруктурігах підрозділів)

Інші відомості: головний інженер Лсбелсв Олег Олексанлродич, головний механік Осипенко Юриіі 
Миколайович, начальник ремонтно-механічної дільнилі Гапак Іван І аврилович. начальник служби
охорони праці Селівоненко Олександр Олександрович________________

(прізвище, ім’я ча по батькові осіб, які відповідають
Наявні інструкції з охорони праці, дотримуготься терміни проведення навчання робітників з 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
охорони прані та спецправил, інструктажі з охорони праці, працівники підприємства проходять 
медогляди, забезпечуються спецодягом, снецвзутгям та іншими 313 згідно вимог чинного 
законолавтсва. Р наявності е пормативно-правові акти з охорони праці, експлуатаційна документація 
та відповідні накази.

наявністк) с л ^ б и  охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охрро^ц ргй ;і, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

нормативпо-пра^^^^^іР^а матеріально-технічної бази ііавчальпо-методичпого забезпечення)

Б.Я.Г ардсцький
(ініціали та прізвище)

/?• травня 2018 р.

Декларація зарсєстоована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держнраці Я і  2 С ^ р . № _______  .

Примітки: 1. Фізична особа ■- підприємець своїм підписом надас згоду па обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковаїгая підвищеної небезпеки.

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

І с(Опіхі̂ ( і-с.

Та. абу
/6 ^


