
ДЕКЛАРАЦІЯ ? Ч
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:

Фермерське господарство «Світ м ’яса» Закарпатдька обл... 
Мукачівський р-н., с. Жуково, вул.. Миру, 1А, ЄДРПОУ, КВЕД 10.11
виробництво м'яса, 10.13 виробництво м ’ясних продуктів, тел.. (03131) 6- 
03-80, svitmvasa(d)яmaii.сот.
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.

Мукачівський р-н., с.Жуково, вул.. Миру, 1А
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
мащин. механізмів, устаковання підвищеної небезпеки).

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особа.ми стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі 

Я, Калиніч Віталій Євгенович, директор
(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 

мапіин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 
Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування
харчової промисловості___________________________________________________________________________________

найменування виду робіт

Обладнання підвищеної небезпеки:

-  Кліпсатор пневматичний односкобний, тип КН-ЗС, виробництва 
Республіка Білорусь, 2014р., заводський номер 101662, 101664, 101663, 
101665, інвентарний номер 195, 196,197, 198 -  4 од;



-  Ш приц вакуумний «КОМПО-ОПТИ 2000», виробництва Республіка 
Білорусь, 2016р., заводський номер 081618, 081617, інвентарний номер, 
205, 2 0 6 - 2  од:

-  Машина для миття ящиків, тип МР-ЗООР +S0300, виробництва 
Польща, 2014р., заводський номер 95814206, інвентарний номер 6 9 - 1  од;

-  Ш приц вакуумний «КОМПО-ОПТИ 2000», виробництва Республіка 
Білорусь, 2014р., заводський номер 051482, інвентарний номер 5 8 - 1  од:

-Автомат ична пакувальна машина MULTIVAK, тип ТЗОО, виробництва, 
Німеччина, заводський номер 171386, інвентарний номер 138 -  1 од;

Вакуум термоусаджувальна лінія WEBOMATIK , тип PNC20AD, 
виробництва Німеччина, 2009р., заводський номер 5515WA3269, 
інвентарний номер 5 1 - 1  од;

- Кутер, тип CUTTER KU X 330 V AC. виробництва Австрія, 2011 р. 
заводський номер 13952, інвентарний номер 7 3 - 1  од;

Кутер, тип CUTTER KUX 330 V AC, виробництва Австрія, 2010 р. 
заводський номер 13490, інвентарний номер 8 - 2  од;

- Кутер, тип Kutter K U  750 V, виробництва Австрія, 2009 р. заводський 
номер 13239, інвентарний номер 1 3 - 1  од;

-  Коптшіьпо-ваоонпа камера, тип REKPOL KW F т т йпт т ш
Польща, 2015р., заводський номер 84/06/2015, інвентарний номер 1 7 - 1  од;

- Коптильно-варочна камера AUTOTERM, тип KWP2-1-24/ED,
V .  виробництва , 2013р., заводський номер 1301003, інвентарний номер 3 7 - 1

од;

-  Кліма камера AUTOTERM, Umbau der DR-2-4/E a u f D, виробництва, 
заводський номер 0904082, інвентарний номер  - 1  од.

Інші відомості:

Калиніч Віталій Євгенович, директор, пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охороно праці, відповідальний за охорону праці 
Гайдукевич Віктор Михайлович, інші служби та працівники пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, сформовані плани- 
графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
під час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться



інструктажі з питань охорони праці з записами в Ж урналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці, працівники забезпечені засобами 
індивідуального захисту та спецодягом згідно з нормами видачі, а також  
пройшли медогляди. Обладнання експлуатується відповідно до паспортів. 
Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими
актами____________________________ з____________________________ охорони___________________ __________ праці.
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці, прізвище, ім'я та по бф ікові осіб, відповідальних за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони і^йці інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засобів ін^відуального захисту, нормативно-правової та
матеріально-технічної бази. навчально-методичного забезпечення

м. п.
(ґгідпиїї^'^^

_______2017 року

в.є. Калиніч
( і н і ці али  та  п р і з в и щ е )

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці _______20/Л  р. N .


