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I ДЕКЛАРАЦІЯ 

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

та промислової безпеки

Щюмості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «А.М.В. - Карпати»; 89442, Закарпатська 
область. Ужгородський район, с. Нижнє Солотвино. буд. 55 «А»: код ЄДРПОУ -  38720623: 
код виду діяльності згідно з КВЕД -  11.07 -  Виробництво безалкогольних напоїв; 
виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки; П.І.Б. керівника -  
Тодосіенко Дмитро Віталійович Номер телефону: моб. Тел. (050") 407 57 36; +38 ('0312') 73- 
82-53
Телефакс: -
Адреса електронної адреси: maiі@кгаупа.land
(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;

89442, Закарпатська область. Ужгородський район, с. Нижнє Солотвино, буд. 55 «А»
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки;

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
трегіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.
На даний момент зазначений Договір не укладений у зв’язку з тим, що зазначений 
виробничий об’єкт не відноситься до об’єктів підвиш;еної небезпеки, господарська діяльність 
яких може привести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Тодосіенко Дмитро Віталійович, Директор ТОВ «А.М.В. - Карпати».
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:
Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової 
промисловості, які виконуються без отримання вілповілгного Дозволу.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного дозволу) 
Машини, механізми, устаткування для харчової промисловості, які експлуатуються без 
отримання відповідного дозволу, а саме:
(Машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)
- Автоматична цілісна лінія розливу мінеральної води в 1,5 л та 0,5 л ПЕТ-пляшки № 1 у 

складі наступних машин, механізмів та устаткування:
- Машина для фасування (розлива) води питної, газованої, мінеральної типу МР-63
(триблок: ополіскувач, розлив, укупор), заводський номер - 5807; дата виготовлення - 2016; 
країна походження -  Україна; 1 од.;
- Конвеєр вертикальний подачі ковпачку типу КЛ, заводський номер - 5838; дата 
виготовлення -  05.2016; країна походження -  Україна; 1 од.;
- Машина етикетувальна типу МППЕ-3000 А (стандартне виконання); заводський номер
- 4110; дата виготовлення -  05.2016; країна походження -  Україна; 1 од.;



- Машина пакувальна УМТ-600АЛ типу >ТУГГ; заводський номер - 3669; дата 
виготовлення -  05.2016; країна походження -  Україна; 1 од.;
- Конвеєр пневматичний типу КП; заводський номер - 5798; дата виготовлення -  05.2016; 
країна походження -  Україна; 1 од.;
- Конвеєрна система типу КЛ, КП, КР; заводський номер - 5799; дата виготовлення -  
05.2016; країна походження-Україна; 1 од.;
- Аплікатор для нанесення клейких ручок типу АНКР; заводський номер - 5453; дата 
виготовлення -  09.2016; країна походження -  Україна; 1 од.;
- Машина палетообертаюча типу МПО; заводський номер - 540; дата виготовлення -  
12.2015; країна походження-Україна; 1 од.;
- Агрегат пневмоформувальний марки АПФ-3002; заводський номер' - 50; дата 
виготовлення -  04.2016; країна походження -  Україна; 1 од.;
- Водоохолоджуюча установка (chiller) TAEevo TECH 031; заводський номер -  
2200278365; дата виготовлення -  2016; країна походження -  Італія; 1 од.;
- Сатуратор типу JS6; заводський номер: 53 170 2015; дата виготовлення - 2016; країна 
походження -  Польща; 1 од.;
- Принтер Доміно A120GP; заводський номер -  AGP000037060; дата виготовлення - 2016; 
країна походження -  Великобританія; 1 од.;
- Світловий екран ВК-6; заводський номер -  б/н; дата виготовлення -  11.2016; країна 
походження -  Україна; 1 од.

Кількість робочих місць (в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм) -  16 людей.

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів -  1 виробничий об’єкт -  Завод по розливу мінеральних вод, який 
знаходиться за адресою: 89442, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Нижнє 
Солотвино, буд. 55 «А».

Інші відомості:
1) Прізвище, ім’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці -  Ярич 
Андрій Миколайович -  Інженер з охорони праці.
2) Наявність інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації -  Наявні інструкції по всім видам робіт, які 
виконуються на підприємстві та на експлуатацію машин, механізмів, обладнання, що 
експлуатується на підприємстві; дотримуються терміни проведення інструктажів; 
наявна експлуатаційна документація на все обладнання.
3) Наявність засобів індивідуального захисту -  Працівники виробництва засобами 
індивідуального захисту забезпечені, зокрема працівники забезпечені спецодягом та 
спецвзуттям згідно норм видачі
4) HagBgijijgb нормативно-правової та матеріально-технічної бази та навчально-методичного 
за^ ^ ^ ііШ ^^ Ц аяан і.

Тодосіенко Д.В.
(ініціали та прізвище)

ДеклфЗідвИ^еєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання в Управлінні Держпраці у Закарпатській області 
/ г   ̂ 20/7 р.М / 7  .
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