
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постаїюїзи Кабінет}' Міністрів України 
БІД 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони ираці

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

ЛХК», 89200, Україна, Закарпатська обл., м, Перечип, вул. Ужанська, 25____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я ча по батькові керівника, номер телефону,
код згідно з ЄДРПОУ 00274105, генеральтііл директор Гардецький Богдан Ярославович
телефаксу, адреса слсктроїтої ііош і и;
телефоп/факс (03145)231-59, електронна пошта $ор(а)Іхк.сот,иа______________ ____
телефаксу, адрсса слектроіиюї пошти;

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

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

податків, помер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

89200, Україна, Закарпатська обл.., м. Пертий, вул. Узісанська, 25______
місце виконання робіт підвшгіеної небезпеки гаУабо експлуатації (застосування)

ма[иин, механізмів, устатковання підвищегіої небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

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

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріаііьио-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питаиь охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

______________  Додаток 7 П.5 Технолоі ічііі транспортні засоби, а саме:______
1 ■ Навантажувач вилковий дизельний, виробник TAKADO Motors. Японія, тип TDX2Q-C. 
заводський номер I0D20I434, пік випуску 2010. реєстт>.№ TQQ207 АО
2. Автонаванта^кувач вилковий. виробник ‘"Doosan”. Корея, тин D30GX. заводський номер 
КЗ-60788. Р І К  випуску 2001, реестр.№ Ті 171 ЗА
3. Автонавантажувач вилковий. виробник "Doosan”. Корея, і и и  D25S-3. заводський номер 
90-11760 , рік випуску 2004. ре^:сі’р.№ Т1013 ЗА
4. Автонавантажувач вилковий, виробник “Doosan”. Корея, тин D25S-3. заводський номер 
90-03770,, рік випуску 2002, пеєс[р.№ Т1014 ЗА
5. Автонавантажувач вилковий. виробник “Doosan”. Корея, тип D25S-3. заводський номер 
КЕ-00948.. рік випуску 2003, ресстр.№ ТІ 012 ЗА
6. Наваіітажувач вилковий дизельний, виробник TAKADO Motors, Японія, тип TDX10-C. 
заводський номер 1QDI0I426, рік випуску 2011. реестр.№ Т00777 АО



7. Автонавантажувач вилковий. виробник ‘Тогкіій”. Китай, тип FD-18T-NE-92■, заводський номер 
1830125. рік ВИПУСКУ 2010, реєстр.Хд Т0002І АО
8. Навантажувач вилковий. випобник Нщісіаі. Японія, тип 15Р-Е7. заводський номер 
ННКННМ01 АР000082б. рік випуску 2013. ресстр.№ 7000489 АО
9. Навантажувач вилковий. виробник НипсІаі. Японія, тип 15Р-Е7, заводський помер 
ННКННМ01НР0000764. рік випуску 2013. реестр.№ ^'000488 АО
10. Навантажувач вилковий. виробник Нппсіаі. Японія, тип 15Р-Е7, заводський номер 
ННКННМ01НР0000949. рік випуску 2014. реєстр.№ Т000650 АО
11 ■ Навантажувач вилковий. виробник Нпікіаі. Японія, тин 15Р-Е7. заводський номер 
ННКННМ01ТЕ0000981. рік випуску 2014. реєстр.№ Т000651 АО
12. Навантажувач вилковий. виробник Нппсіаі. Японія, тип 15Р-К7. заводський номер 
ННКННМ01К00001070. рік випуску 2016. рссстр,№ 1Ю0778 АО
13. Навантажувач вилковий. виробник Нипсіаі. Японія, тип 15Р-Е7. заводський номер 
ННКННМО 1.100001071. рік випуску 2016. реєстр.№ Т00776 АО
14. Навантажувач вилковий. виробник Нипсіаі. Японія, тип 15Р-Е7. заводський номер 
ННКННМОІТН0001150. рік випуску 2017. реєстр.№ Т000977 АО
15. Навантажувач вилковий. виробник Нипсіаі. Японія, тип 15Р-Е7. заводський помер 
ННКННМО 1К1Ї0001151. рік випуску 2017. реєстт).№ Т000978 АО
16. Навантажувач вилковий. виробник Нипсіаі. Японія, тип 15Р-Е7. заводський номер 
ННКНННМОШОООП51. РІК в и п у с к у  2017. реестр.№ Т000976 АО
17. Екскаватор-навантажувач колісний, країна виробник Україна, тип ЕЬЕХ-81А. заводський номер 
09-2017. рік випуску 2017. реєстр.№Т00999АО

Іппіі відомості; головний інженер Лебедєв Олег Олександрович, начальник автотоанспортпої 
дільниці Борісов Віктор Юрійович, начальник складу деревно-вугільної продукції Суворов Сергій 
Вікторович, начальник пеху №3 БДР-1 Годований Олег Володимирович, начальник цеху №3 БЛР-2 
Лобач Оксана Денисівна, начальник служби охорони праді Селівоненко Олександр
Олександрович __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по багькові осіб, які відповідають 
Наявні інструкції з охорони праці. дотрим\доться терміни проведення навчання робітників з 

за дотрішанїгам вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
охорони прані та спсцпрацил. інструктажі з охорони праці, працівники підіщисмс'іва проходять 
ІУІСНОГЛЯІІИі забезпечуються спецодягом, спецвзугтям та іншими 313 згідно вимог чинного 
законодавтсва, в ч а с н е ' т е х н і ч н и й  огляд транспортних зacoБJB■ В наявнббТІ С иОрМйТИВНО» 
правові акти з охор /а> ш й ^^^к^уатац ій н а документапія та відповідні накази.

Б.Я.Гамсиький
(i^fiшaли та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ р .  №

Примітки: 1. Фізична особа - ііідприємець своїм підписом надає -згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосувапга) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазіїачаеться фізичними особами, які через 
свої релігіііні переконання відмовляї^т^іШ і^йощ^нрийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової с;і ужби і маю^|. ^

^^г\лл-ьк>о Ікуь^

аА  ^


