
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  / I s  
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця _ ‘
ФОПВолос Василь Степанович Тячівськой у-н с. Угля увл. Карпатська, 127. ЄДРПОУ 
2338208574 КВЕД10.71, паспорт серіїЕА М062387 виданий Ульяновським РВУМВС Укуаїни у 
Кіровоградській області 02.04.1996 року. 1 ^  3^
(для юридичної особи; найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків зг ідно 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 карі ки 
платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняітя реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); ьюмер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Тячівський р-н. с. Угля вул. Колюшева, 12._______________________________________
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

Тячівське відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків від вересня 2006
року
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, фізична особа - підприємець Волос Василь Степанович_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічноїбази 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 
пром исловості._____________________________________________________________
(найменування виду робіт

Обладнання підвищеної небезпеки:
Тістомісильна машина «W Greuh Lotj.wil випобниитва {ІІІвеиарія)лнв. №>004. 

M0LM02 19S6n.- 2од.:
- Тістороздільна машина «Warner &Pfleiderer » виробництва. Щімеччина).
інв. М Ш З. зав. ЖоІШОб, 1984р.- Іод.:

Рржаточна машина «Atod Altuntop» виробниитва (Німеччина). інв.№04. 
2009V.- Іод.:

Розкаточна машина «Магапо Уісепііпо» типу М2С55, виробниитва (Італіяі, 
зав. №200900578. інв. ЖоП5. 20П9п.- Іод.:

Розкаточна jMjmHa_ <<Rondo>> виробниитва JHimmHUHa)  ̂ інвМ06^^2009р.- 
Іод.:

Хлібонарізальнд машина «Lozamet » типу МКР-13.7 виробниитва (Італія), 
інв.Жо 07, №08, 2009р.-2од.:

Вакуумна машина (термоусадочна) «Pacaeins Equipment» типу F-4
виробниитва (Італія), зав. №39. інв.Жо09. 2009п.- Іод.:
- ■ ■ Бррошнопросіб_вач_<<Іір_8. » виробниитва (Швеиарія), інв,№10, 19б7р,- 1од,:_
 - __Тістомісильні машини «Ländert Motoren » виробництва . (Німеччина), заж Мі
39736/12. Ms24913/4 інв.№01ЬМ12, 2001р.-2од.:



Тістомісильні машини «MASZ Glivice» типу SM-260 
виробниитва (Польша), зав. № 261010. Ж226ЮІІ інв.№013.№14. 2010о.-2од.:

Тістоміс спіральний з виїзною діжкою «MASZ Glivice » типу SM-300 
виробниитва (Польша). №15. 2015о.~ І.од.:

Хлібопекарська піч на дровах «Sisalux- 52 » виробниитва (Німеччина), зав 
Жо29.№30Мо31Жи iHe.№16.№17Jfo1H.№19. т ір .-4 .о д .:

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 відомості фізична особа - підприємець Волос Василь Степанович _______________
(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 посадові та по 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 працівникалш; та посадових осіб дотримуються терміни проходження 
медоглядів,, дотримуються терміни проведення інструктажів; наявна 
експлуатаційна документація на обладнання; працівники забезпечені спецодягом та
снецвзуттям_________________ згідно_________________ норм_________________ видачі.
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази,навчально-методичного забезпечення)

/

B.C. Волос
(ініціали та прізвище)

Декларація треєстрована  >’ журналі обліку суб'єктів 
господарюванняб управлінні Держпраці у  Закарпатськііі області

__________ 2 0 1 7 р. N  Ь 5 _________,

Примітка. Фізична особа - підприємецьпроставляє печатку вразі її наявності. 
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