
ДЕКЛАРАЦІЯ гл:
відповідності матеріально-технічної бази роботодавт 

вимогам законодавства з питань охорони праиі 
та промислової безпеки

Відомості ПРО уоботодавия

TUB «Свалявськімінеральні води» м. Свалява вул. Верховинська, 2. ЄЛРПОУ 00371512 КВЕД 
11.07 директор Реблян Михайло Іванович_________________________________________

(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;
Закарпатська обл. м. Свалявський у-н. смт. Поляна, вул. Жовтнева. 34.__________________

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 відшкодуваннянаслідків можливої шкоди

страхова компанія «Універсальна» поліс М АК 5314066 від 19.12.2016 Нд 16.12.2017_______________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я. директор Реблян Михайло Іванович___________________________________________

(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:

експлуатаиія. обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової 
промисловості______________
(найменування виду робіт

Обладнання підвищеної небезпеки;

- Розливноупаковочна лінія «ТІ-ВЛР-12В» типу SIN 387 виробництва (СРСР). інв.М20,
- Іод. 1989р.:___________________________________________________________________



Розливноупаковочна лінія «ENOBERG» типу 28/7, S/N 1243 виуобниитва (Італія), 
інв.№21. - Іод. 2005у.;__________________________________________________________

Видувочна машині (входить в уозливочноупаковочну лінію «КОЗМЕ» типу KSB- 4000 
виуобниитва (Австрія), інв. №22 - Іод. 1997р.:_______________________________

Саууатоу «FAMIX-8000» TUPE-PD-080070C виуобниитва (Італія), інв. №. 23,- Іод. 
2008У.: __________________________________________________________________________

Етікеуовочна машина «SCMartirollo» виуобниитва (Італія), інв. №. 24,
Іод.2005у; _______________________________________________________________

Етікеуовочна машина «ЄТМА-3412» виуобниитва (Укуаїна), інв. №. 25,
1од.2004у.:________________________________________________________________

;_____ Маукуюша машина «DOMINO» типу виуобниитва (Укуаїна), інв. №. 26,- Іод.
2005р.:_______________________________________________________________________

;_______________ Упаковочна машина бутилок в пакети «ACREL0-161» SIN
24848________ виуобниитва_____ (Польша), ______інв._____ Ж _____ 27t_____ - Іод,
1996У.:_______________________________________

Упаковочна машина «MONTRAC» TUPE-В-700 виуобниитва (Італія), інв. №. 28,- 
Іод. 1994У.:_________________________________________________________________________

Упаковочна машина «УМТ- 600А-07ПЄТ» SIN -809 виуобниитва (Укуаїна), інв. №. 
29. - Іод. 2005р.:_______________________________________________________________

Ополоскувальна машина «COMPASS» SK 20-0-864 SK 439 виуобниитва (Італія), 
інв. №. ЗО, - Іод. 2008у.:_______________________________________________________________

підвищеної небезпеки та/або маш»н, 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 відомостіГоловний інженеу Тимошенко Вячеслав Миколайович, Інженер з ОП 
Мореляк Ганна Миколаївна____________________________________________________

(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 інструкиіїпо всім видам робіт, які виконуються на підприємстві та на 
експлуатаиію машин. механЬмів, обладнання, то експлуатується на 
підприємстві: дотримуються терміни проведення навчання по перевірні знань з 
питань охорони праиі з праиівникамшдотримуються терміни проведення



інструктажів: наявна експлуатаиійна документація на все обладнання: 
праиівники підприємства проходять медогляди та забезпечені спецодягом та 
спеивзуттям згідно нормвидачі.

навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази,навчально-методичного
забезпечення)

М.І. Реблян
(ініціали та прізвище)

2017 р.
Декларація зареєстрована у  журналі облікусуб'ектів 
господарюванняв управлінні Держпраці у  Закарпатській області

2017 р. N
Примітка. ФҐзична особа - підприємець проставляє печатку вразі іїнаявності.
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