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відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки

Відомості про роботодавця _
ФОППалушка Микола Миколайович Ужгородський у-н с. Холмоквул. Кільиева, 7. ЄДРПОУ 
2668502632 КВЕЛ10.71, паспорт серіїВО М І66129 виданий Ужгородським РВУМВС України 
у Закарпатській області 01.08.1996 року. Тел. 0505109916
(для юридичної особи; найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з 
ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця; 
прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки 
платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Ужгородський р-н с. Минай вул. П.Карпатського, 2 5 Г . __________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відщкодування наслідків можливої щкоди

Фонд соиіального страхування від нещасних випадків М  210143000943 від 20.03.2003о (щорічно) ____
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, фізична особа -  підприємець Палушка Микола Миколайович____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічноїбази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 

експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової

(найменування виду робіт

Обладнання підвищеної небезпеки:
Тістомісильна машина «ЕРРЕРУЕ»типу М-160 виробництва (Італія), інв.

№ 04.1996 р. - Іод.:________________________________________________________________________
Тістомісильна машина «ЕРРЕРІІЕ»типу М-130 виробництва____________

(Італія) .інв. М 0 5 .1996 р. -  Іод.:______________________________________________________________
ШаЛа для розстоюваннятістових заготовок «\УЕКМЕК&РРІЕІРЕКЕК»

виробництва (Німеччина), інв. .М 06 ,1996 у. - Іод.:______________________________________

Борошнопросіювальна машина «РОМКО » типу Р-40 виробництва
(Німеччина), інв. №08, 1996 р. - Іод.:_______________________________________________________

Хлібонарізальна машина «\УАВАМА » виробництва (Німеччина), іне.№07, 
1996 р, -  Іод.:_______________________________________________________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер 
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) 
без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості фізична особа -  підприємець Палушка Микола Миколайович____________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони



праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

\
\

Наявні інстуукиії по всім видам робіт, які виконуються на підприємстві та на 
експлуатаиію машин, механізмів, обладнання, що експлуатується на підприємстві: 
дотримуються терміни проведення навчання по перевірці знань з питань охорони 
праці з працівниками :дотримуються терміни проведення інструктажів: наявна 
експлуатаційна документація на все обладнання: працівники забезпечені спецодягом
та________________ спеивзуттям________________ згідно________________ норм________ _̂______ видачі.
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази,навчально-методичного забезпечення)

М.М. Палушка
(ініціали та прізвище)

2017 р.

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб'єктів 
господарювання в управлінні Держпраці у  Закарпатській області
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Примітка. Фйична особа - підприємець проставляє печатку вразі її ^йявності. *
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