
ДЕКЛАРАЦІЯ 0  ̂
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Фізична особа -  підприємець Подгурний Михайло 
Михайлович.

Юридична адреса: 90410 Закарпатська обл. Тячівський р-н. смт. Буштино , 
вул. І.Франка 89.

Індивідуальний податковий №». 3125113452.
_____Кед виду діяльності згідно з КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних
виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 
нетривалого зберігання;

ФОП: Подгурний Михайло Михайлович тел.. 0673103080 
Адреса виробництва, розташування устаткування: 90410 Закарпатська обл. 

Тячівський р-н. смт. Буштино , вул. Л. Українки буд 105.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: відсутні.

Я,  Подгурний Михайло Михайлович

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, 

статкування підвищеної небезпеки:
1. Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування легкої 

промисловості <п. 6 додатку 6 Порядку), а саме:
Машини, механізми, устаткування легкої промисловості (п.2 додатку 7 Порядку), а 
саме:

№
з/п

Н айменування
устаткування

Інвентар
ний

ном ер

М арка,
м одель

Заводський
ном ер

К раїна-
виробник

Д ата
виготовлення

1. Тістомісильна
машина 001 KEMPER 38770 Німечина 2010

2. Просійовач
борошна 002 RID 601503 Швейцарія 1985

3. Поділювач тіста 003 KEMPER 50058 Німечина 1998

4. Розкаточна
машинка

004 RONDO б/н Швейцарія 1996

5. Макомолка 005 LIPS 730675 Німечина 1960
6. Позділювач тіста 006 Fortuna 3-6056 Німечина 1980

7.
Тістомісильна

машина 007 KEMPER б/н Німечина 1998

8. Поділювач тіста 008 KEMPER б/н Німечина 1997
9. Хліборізка авт.. 009 MHX-10 б/н Україна 2016

10. Пакувальна
машинка 010

FOOD-HAND  
WRAPPER HW- 

450
б/н Англія 2011

11.
Просійовач

борошна
011 RID 60-1508 Швейцарія 1989

12. Поділювач тіста 012 proofer 50058 Польша 2010

13. Розкаточна
машинка 013 rolfix 630048924376 Німечина 2008

14. Тістомісильна
машина

014 EDNA 902126 Італія 1990



15. Поділювач тіста 015
WERNER&PFLEI

DER 126869 Німеччина 1995

16. ГІоділювач тіста 016 REX-AUTOMAT 03447 Німеччина 1998

17.
Тістомісильна

машина 017 BOKY б/н Німеччина 1980

18. Тістомісильна
машина

018 BOKY 6/h Німеччина 1980

19. Просіювач борошна 019 RID 601470 Швейцарія 1985

20.
Тістомісильна

машина 020 SANCASSINO 902126 Італія 2004

Інші відомості:
Документи, що підтверджують навченість керівника, ІТП та відповідальних 

працівників з питань охорони праці, які пов'язані з виконанням робіт 
підвищеної небезпеки:

• посвідчення ФОП Подгурного Михайла Михайловича видане ТОВ 
«Навчальний центр» КАЛІПСО ВІТ» згідно протоколу № 02-ОП від 
24.02.2017 р.

• посвідчення ФОП Рогалевич Генадія Федоровича видане УКК 
управління житлово-комунального господарства в Закарпатській області 
згідно протоколу № 28 від 10.06.2016 р.

• посвідчення Шпірь Ольги Омелянівни видане ТОВ «Навчальний центр» 
КАЛІПСО ВІТ» згідно протоколу № 02-ОП від 24.02.2017 р.

• посвідчення особи відповідальної за електрогосподарство на підприємстві 
«правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» ГІодгурний М.М. 
видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки і 
перепідготовки кадрів» згідно протоколу № 35 від 24.02.2017 року.

• Наказом № 7-ОП від 07.12.2017 р. затверджено відповідальних за 
безпечну експлуатацію технологічного обладнання.

• Наказом № 02-ОП від 09.06.2017 року про затвердження та введення в 
дію на території підприємства слідуючих положень з охорони праці:

1. Положення про службу охорони праці підприємства.
2. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці на підприємстві.
3. Положення про систему управління охороною праці підприємства.
4. Положення про організацію попереднього та періодичних 

медичних оглядів працівників підприємства.
5. Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, 

спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту.
6. Положення про уповноважених трудових колективів з питань 

охорони праці підприємства.
7. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці.
• Наказом №5-ОП від 14.06.2017 створено службу охорони праці на 

підприємстві.
• Наказом №1-ОП від 09.06.2017 р. затверджено та введено в дію інструкції 

з охорони праці згідно переліку професій та посад на основі штатного 
розпису.

Наказом №3-ОП від 15.06.2017 р. затверджено комісію з проведення навчання та 
перевірки знань з охорони праці з керівним складом цехів та служб підприємства, 
які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, та посадових осіб , які 
проводять інструктажі з охорони праці.



Затверджено навчально -  тематичний план навчання посадових осіб з 
охорони праці.

• Результати навчання та перевірки знань з охорони праці оформлено: 
протокол №1 від 29.06.2017 р.

• За наказом № 6-ОП від 19.05.2017 р проведено стажування новоприйнятих 
працівників на протязі 10 робочих змін.

• Наказом №7-ОП від 03.07.2017 р. допущено до самостійної роботи 
працівників, які пройшли стажування.

• Ведуться журнали інструктажів з охорони праці:
- вступного інструктажу
- на робочому місці
- видачі інструкцій;

Працівники підприємства постійно проходять медичне обстеження, за особистими 
медичними книжками.
На типове обладнання в наявності паспортна документація.
Складені та затверджені протоколи від 09.12.2016 р. проведення електричних 

вимірювань і випробувань електроінструментів та 313 лабораторією електричних 
вимірювань ТОВ «ДІЛОВОД ПЛЮС» Свідоцтво про відповідність №РВ-05- 
0001/2016 чинне до 11.05.2019 року;

- протокол № 114/10/17 заміру опору ізоляції електроустановок;
- протокол № 115/10/17 заміри опору захисного заземлення;
- протокол № 114/10/17 перевірки повного опору петлі «фаза-нуль»

_______________ 20__ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Управління ДЕРЖПРАЦІ в Закарпатській області ЗО  

2 0 р.

Фізична особа-підприємець Подгурний М.М.
мп


