
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 Товауиство з додатковою відповідальністю «Пеуечинський
(для ю ридш ної особи: найменування юридичної особи,

ЛХК», 89200, Україна, Закарпатська обл., м. Перечин, вул. Ужанська, 25___________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
код згідно і ЄДРПОУ 00274105, генера.іьний директор Гардеиький Богдан Ярославович
телефаксу, адреса електронної погити;
телефон/факс (03145)231-59, електронна пошта 80о(а)Іхк.сот,иа___________ ______
телефаксу, адреса електронної пошти;

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

ким і коли видаїіиіі, місце нроживаиня, реєстраційний номер облікової картки платника 

подагків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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

машин, механізмів, устатковання підвищеної 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 Богдан Ярославович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприсмця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічіюї бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маяіин, механізмів, устатковання 
підвипіеної небезпеки:

Додаток 7 П.5 Технологічні транспортні засоби, а cawe:

1. Автонавантажувач вилковий, виробник '‘Daewoo'’, Корея, тип D15S-2. заводський номер DV- 
00886, рік ВИПУСКУ 2003, реестр. помер Т10113А0

2. Автонавантажувач вилковий, виробник “Doosan”. Корея, тип D30GX. заводський номер 
№ON70383, РІК випуску 2008, реєстр, номер ТП773АО

3. Навантажувач фронтальний, виробник SDLG, Китай, тип L956F, заводський номер 
VLGL9S6FHH06010QO. рік випуску 2018 , реєстр, номер ТОЇ 102АО



Інші відомості: головний інженер Лебедєв Олег Олександрович, начальник автотранспортної 
дільниці Гирич Марина Михайлівна, начальник складу деревно-вугільної продукції Суворов Сергій 
Вікторович, начальник цеху №3 БДР-1 Лобач Оксана Денисівна, начальник цеху №3 БДР-2 
Голибанич Михайло Михайлович, начальник служби охорони праці Селівоненко 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 прані та промислової безпеки;
охорони цраці та спецправил. інструктажі з охорони праці, працівники підприємства проходять 
медогляди, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими 313 згідно вимог чинного
законодавтсва. 1 
правові акти

яться технічний огляд транспортних засобів. В наявності с нормативно- 
сплуатаційна документація та відповідні накази.

Б.Я.Г ардецький
(ініціали та прізвище)

ДеіС'іарація зареєстрована у журналі обліку суб'єк 
.. органі Держпраці О 2 0 / 5р- № 2с>

ПряміПримітки; 1, Фізична особа - підприємець своїм підписом 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі д 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів,

2, Реєстраційний тгомер облікової картки платника 
свої релігійні переконання відмовляються від його пр 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті

^ о д а р ю в а н н я  у територіальном у

персональних даних з метою 
т підвищеної небезпеки та на 
ебезпеки.

фізичними особами, які через 
омили про це відповідному органу


