
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця _
ФОП Чепинеиь Михайло Михайлович м.Хуст, вул. Затишна, 29. ЄДРПОУ2543502797КВЕД 
10.71, паспорт серії ВО №156761 виданий Хустським РВУМВС Україна у Закаупатській 
області 24.10.1996 року. г. Об ̂ -3 ЦСОб
(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;

м.Хуст, вул. Пивокзальна, 3.________________________________________________________
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 відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. фізична особа - підприємець Чепинеиь Михайло Михайлович________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-техпічноїбази 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: 
експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової 
промисловості._________________________________________________________ _
(найменування виду робіт

Обладнання підвищеної небезпеки:
Тістомісильна машини «Gregtivit і& Manufacturins типу LUX-P-120 »_____

виробництва (Італія), зав.№ 00769, 2015р.- Іод.:_______________________________
Тістомісильна машини «Mesnosud типу AS-25AD » виробництва (Італія),

зав.М> 0114, 2014р.- Іод.:_______________________________________________________
Рогалочна машина «JAK типу UNIK » виробництва (Італія), зав. Æ

16200779. 2016р. - І од.:___________________________________________________________
Тістоділильна машина «Vitella SR I типу SPA-A-22 » виробництва (Італія),

зав. №90166192, 2016р.- Іод.:____________________________________________________
Борошнопросіювальна машина «А2-ХПГ» (Україна).інв.№011. 2007р. -Іод.;_______
Хіібонарізальна машина ««Apnoldv Каїтеііер типу Haasse-Bakkerii-

Machinefabriek » виробництва (Голандія), інв.МОІЗ, М014, 2007р.-2од.:______
Тісторозкоточна машина «Rollfix типу 3-WK-600 »виробництва (Німеччина)

зав. №05699735, 2009р.- Іод.___________________________________________________
Шафа жарочна «UNOX типу ХВ - 895 » виробництва (Італія),

зав.№2013Г0042829, 2013р.-Іод.: _____________________________________________
Хлібопекарська піч електрична «Real Forni типу ВЕ-З-С.9.20»________________

виробництва (Італія), зав. №12463, 2015р.- Іод.:________________________________



підвищеної небезпеки та/або машин, 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 відом ост і Фізична особа - підприємець Чепинеиь Михайло Михайлович _____________
(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 інструкції по всім видам робіт, які виконуються на підприємстві та на 
експлуатацію машин, механізмів, обладнання, що експлуатується на підприємстві; 
дотримуються терміни проведення навчання по перевірці знань з питань охорони 
праці з працівниками; дотримуються терміни проведення інструктажів: наявна 
експлуатаційна документація на все обладнання; працівники забезпечені спецодягом
та_____________спецвзуттям_____________згідно_____________норм_____________видачі.
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази,навчально-методичного забезпечення)

_____ _ М.М. Чепинеиь
(підпис) (ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб'єктів 
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Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку враз] її наявності.
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