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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 УАП TQB «Фішер-Мукачево»__________________________
(лля ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

м.Мукачево. вул.Свято-Михайлівська. 16. код СЛРПОУ 22073637. керівник -  генеральний директор
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Рябич Василь Андрійович, тел. 03131 3-44-44________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

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

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м.Мукачево. вул.Свято-М ихайлівська. 16. 03131 З 44 44. в м.Берегово. вул.Фабрична. 53 тел.03141 4-39-02 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та^або експлуатації (застосування)

мащин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди П р А т  «Страхова компанія «Уніка»

(найменування страхової компанії,

№001310/3301/0000305 від 01.03.2018. строк дії з 01.03.2018 по 28.02.2019_________________
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудиторська компанія 
«Іпіейес». 07-08.06.2018_____________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,__________________ Рябич Василь Андрійович_______________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної особи  - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

2 навантажувач вилочний марки C LARK C G P30, ідент.№  P 365L 2354G E F8P 05, державний номерний  
знак Т 00223 АО, рік виготовлення 2003 , країна виробник СШ А -  Іод;

1  електронавантажувач вилочний марки Х іііп  FB 25 . іден т .№ 0806113. державний номерний знак__________
Т 00220  AQ. рік виготовлення 2009 , країна виробник Китай -  Іод;

= навантажувач телескопічний марки JCB 540-170 . іден т.№ 5Ь Р 541В А З Е 1 0 1525С . д в и г у н  № 12160. 
державний номерний знак Т 00224  АО, рік виготовлення 2003 . країна виробник Англія -  Іод:

г електронавантажувач вилочний марки STILL R 20-18. іден т.№ 51221001678 . державний номерний знак
Т 00222  АО , рік виготовлення 2005 , країна виробник Німеччина -  Іод;



автонавантажувач вилковий марки LINDE, модель НЗОТ. ідень.№Н2Х393К02752. державний номерний 
знак Т 00357 АО. рік виготовлення 2004. країна виробник Німеччина -  Іод;

?ДЄктЕ9навантажувач вилочний м ^ки  ВарИ 15 CPD15- Ідент.№08020323, державний номерний знак 
Т 00221 АО. рік виготовлення 20Q8. країна виробник Китай - Іод:

автонавантажувач марки ДВ. 1786.33.37. шасі №15509. двигун №263425. державний номерний знак 
Т 0429 ЗА. рік виготовлення 1991. країна виробник Болгарія -  Іод:

автонавантажувач марки EG-30-1E1. зав.Х»311012. двигун № Н25 K096S2X , державний номерний знак 
Т 0947 ЗА, рік виготовлення 1997, країна виробник Японія -  Іод;

автонавантажувач марки JCB 530. зав.№ 22897. державний номерний знак Т 0950 ЗА. рік виготовлення 
1989. країна виробник Великобританія -  1 од: _______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) 

без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальна особа Бабинець Василь Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

Розроблені та затверджені існтрукції з охорони прані. Щоквартально проводяться інструктажі. Один
___________________________раз на рік проводиться навчання та__________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
перевірка знань. Парапівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям. іншими засобами 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
індивідуального захисту. На підприємстві створена служба охорони праці.

_________ До 03.10.2023 року, продовжено дію дозволу на технічне обслуговування
вищевказаних технологічних странспортних засобів_________________________  інструктажу з

питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Обладнано кабінет з охорони праці. В наявності тепле приміщення для обслуговування

____________ вищевказаних машин, які відповідають нормативним вимогам з охорони праці та
санітарним нормам ________________________________________________________________

нормативно-пр^ової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

20:1"р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці , 2 0 ^  р. № /  ф ________________ .

Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконаю^^ідаойчються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податковок^ійед і м^іЬігвммітку в паспорті.".
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