
ДЕКЛАРАЦІЯ :
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця _

ТзОВ «Шаянські мінератьні води» vi. Хуст вул. Івана Франка. 6. ЄДРПОУ 30609354 КВЕД 11.07 
голова ради д и р екто р ів  К адар  Іван Іванович тел. + 3 8 0 6 7 3 1 2 2 6 2 0_______________________

(для юридичної особи: наймен> вання юридичної особи, nh chc її державної рсссгранії. кч)д платника податків згідно j 
ГДІ^ІІОУ. код вид> ДІЯЛЬНОСТІ згідно з КЕМ:.Д. прізвище, ім'я іа по батькові керівника: для фізичної особи - підприємця: 
прізвище, ім'я га 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 ре( страційног'о номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган 
державної тюдаїкової служби і мають відмі тк\ в паспорті): номер телефон), телефаксу, адреса електронної пошти: 
Закарпатська обл. Хустський р-н. смт. Вишково вул. Шаянська,5 1.

місце (адреса) виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатац ії  (застосування) машин, механізмів, 

устаковання п ідви щ ен о ї небезпеки)

Інформація про наявність договору  страхування цивільної в ідповідальності перед третіми особами 

стосовно в ідш кодування наслідків м ож ливо ї шкоди

Х устське в ідділення ФСС від н ещ асн и х випадків 2 0 .10 , 1999р.

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

Я, го.іови ради директорів Кадар ївші Іванович__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної особи - п ідприємця) 

цією декларац ією  п ідтвердж ую  відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 

законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт п ідвищ ено ї небезпеки та/або 

експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки:

експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової 
промисловості.
( наГімсн\ вання вилн робп

Обладнання підвищеної небезпеки:

Машина розливальна-для розливу води в ПЕТ пляшки «РОЗМА -030» типу 32/8 
виробництва (Україна), інв. №01, - Іод. 2007р.;______ _____________________

:_______Видувочна машина (входить в розливочно упаковочну лінію «РОЗМА -030»
тип\ «’Т'ехномаш 1500» виробництва (Україна), інв. № 02 - Іод. 2004р.;_____

:___________ Сатуратор -для насичення води діоксином вуглецю «РК 08Р0М А 8Н »
виробництва (Польща), інв. .№.03. - Іод.2001р.;___________________________________

:__________Машина закупорювальна- для закупорення пет пляшок поліетиленовим
ковначко.м «УКМА-030» виробництва (Україна), інв. №.04. - Іод. 2007р.;__________

::_____Машина пакувальна для ірупової упаковки ПЕТ пляшок в термозбіжну плівку

«Термо-Пак ТР АЛ2-050-0600»виробництва (Україна), інв. №. 05.- іод.20і ір.;______



\

Машина етикетувальна- для нанесення на ПЕТ пляшку поліпропіленової етикетки 
«ЄТМА-312» виробництва (Україна), інв. №. 06. - 1од.2007р.;

Видувочна машина (входить в розливочно упаковочну лінію «РОЗМА -030» типу 
«FERENC -1500» виробництва (Польща), інв. № 07 - Іод. 2004р.;_____

__________Машина розливальна-для розливу води в ПЕТ пляшки «РОЗМА -045»
виробництва (Україна), інв. №. 08. - Іод.______ 2011р.;_______________________________

Машина етикетувальна- для нанесення на ПЕТ пляшку поліпропіленової етикетки 
« Е Т М А -412» виробництва (Україна), інв. №. 09, - Іод. 2011р.;_________ _____________

:_____ Машина пакувальна -для групової упаковки ПЕТ пляшок в термозбіжну плівку
«Термо-Пак ТР АЛ2-050-0750» виробництва (Україна), інв. № .10 , - Іод. 2011р.;

:_________ Сатуратор -для насичення води діоксином вуглецю «САМ-1» типу 32/8
виробництва (Україна). інв.№ П, - Іод. 2004р.;____________________________________

Видувочна машині (входить в розливочно упаковочну лінію «РОЗМА -045» типу 
АПФ-4 виробництва (Україна), інв. № 12 . - Іод. 2012р.;____________________________

______ Машина розлива^іьна-для розливу води в скло пляшки «К.АРА.І КРТ-2400»
виробництва (Італія), інв. №. 13.- Іод. 2000р.;_______________________________________

Машина закупорювальна- для закупорення скло пляшок алюмінієвим ковпачком 
«УКМА-015» виробництва (Україна), інв. № .14 , - Іод. 2011р.;_____________________

:_________ Машина роз.тива.аьна-для розливу води в ПЕТ пляшки обємом 5 літрів
закупорювання пляшки гвинтовою поліетиленовою плівкою та наклеювання 
самоклейкої етикетки . «РОЗМА -10» типу ІСОК-І-ЮЮ виробництва (Україна), інв. 
№. 15.- Іод. 2011р.;_________________________________________________________________

Напівавтоматична миюча машина -  призначена для миття бутилів 18.9 л. «В5-11» 
виробництва (Китай), інв. №. 16.- Іод. 2016р;_____________________________________

-_____Напівавтомагична миюча машина - призначена для мигтя. наповнення водою т'~
закривання поліетиленовими кришками 18.9 літрових бутилів «FALCON-BNT-2-100?^-  
виробництва (Венгрія), інв. № .17 . - Іод. 2014р;_____________________________________

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 дозвол>, кількість робочих місць, в тому числі тих. 
на яких існу( підвищений ризик виникнення травм, б)дівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Розман Іван Іванович,_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкції ,̂ інформації про проведення 
Наявні інструкції по всім видам робіт, які виконуються на підприємстві та на 
експлуатацію машин, механізчпв. обладнання, що експлуатується на підприємстві; 
догри.муються терміни проведення навчання по перевірці знань з питань охорони праці

\



з працівниками; дотримуються терміни проведення інструктажів; наявна 
експлуатаційна документація на все обладнання; працівники підприємства проходять 
медогляди та забезпечені спецодягом та спецвзуттям згідно норм видачі. 
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатац ійної документації ,  засобів 

індивідуального зах и сн у , /й р рм ати в н о -п рав ов о ї  та м атеріально-техн ічної бази, навчально-м етодичного  

забезпечення!

(підпис)
І. і  Кадар 

(ініціаіи та прізвище)

М.П.

2017 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарюванняв управлінні Держпраці у Закарпатській області

_____2017 р. N ?)Р .
Примітка. Ф ізична  особа - п ідприємець проставляє печатку враз і її наявності.
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