
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охоронипраці
та промислової безпеки ^

Відомості про роботодавця _
ФОП Данча Іван Михайлович Хустський р-н. с. Н. Селище вул. Садовг. 16. ЄДРПОУ 
2410735438 КВЕД 46.21: 49.41; 47.29 паспорт серії ВО №715081 виданий Хустським 
МВУМВС України у Закарпатській області 25.08.2011 року._______________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної.реєстрації, код платн’ика 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 пощти;

Хустський р-н. с. Н. Селище вул. Центральна Б/н.__________________________________
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

Хустське віллілення ФСС від нещасних випадків на виробництві 28.04.2000року______
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. фізична особа - підприємець Данча Іван Михайлович_______________________
(пр 'звище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріаііьно-технічноїбази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 

експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковакня підвищеної небезпеки: 
експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової 
промисловості.____________ ____________ ___________________ _________________ _
(найменування виду робіт

Обладнання підвищеної небезпеки:
Защивальна машинка «МАКЕЕ\У » виробництва (Китай).інв. №.№.1.2.3 .-

Зод.2017рік випуску.: _________________________ _____________ ________
Машина для нодріблення круп «А1 ДМ2Р22022 » виробництва (Україна).ВАТ

«Хорольський механічний завод»зав.№68/03.2010 — 1. од. 2010 рік випуску.:________
Машина для нодріблення круп «АК112І-2У1»виробництва(Україна) зав._____ _

№015232. 0Д.1. 2006 рік випуску .:____________________________________________

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, КІЛЬЇСІС'ГЬ робочих місць, в тому числі тих, І
на яких існує підвищ,ений ризик виникнення іравм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктш 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) /

/
Інші відомості фізична особа -- підприємець Данча Іван Михайііозич______________
(прізвище, ім'я га по батькові осіб, відповідальних оа дотримання вимог закояодавстза з питань схорони



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 матпин. механізмів, обладнання, що експлуатується на підприємстві; 
дотримуються терміни проведення навчання по перевірці знань з пита^іь охорони праці з 
працівниками;дотримуються терміни проведення інструктажів: наявна експлуатаційна 
документація на все обладнання; працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям
згіяно_____________________________________________• ________________ нормвйдачі. ;
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази,навчально-методичного забезпечення)

І.М. Данча 
(ініціали та прізвище)

2017 р.

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб'єктів 
господарюванняв управлінні Держпраці у  Закарпатській області

ОсГ 2017 р . К Л ^  .

Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку вразі її наявності.
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