
Додаток 8 
до Порядку

Д ЕК Л А РА Ц ІЯ  ̂
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавня: »
Фізична особа-підприємець Сіладі Людмила Савеліївна, 89410,Закарпатська 

обл., Ужгородський р-н, с.Невицьке, вул. Головна, 6.11; реєстраційний номер 
облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 1938314722 ; 
код за КВЕД 10.71, паспорт серія ВО № 543215, видан Ужгородським МВ УМВС 
України Б Закарпатській обл.; дата видачі 19 грудня 1998 року, адреса проживання : 
89410,Закарпатська обл., Ул<городський р-н, с. Невицьке, вул. Головна, 6.11; 
т е л .№  095 669 09 81.

89411. Закарпатська обл.. Ужгородський р-н. с. Невицьке.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

вул, Дубківська, б. 2
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
_______________ відсутня

я . Сіладі Людмила Савеліївна
(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 машин, 
механізмів, устаткування нідвищснбї Нббб5ПЄКИ!
експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування  
харчової промисловості

УкраїнаШафа кінцевої 
растойки тістових 
заготовок

марка - ШР- 
1ПС,

Рік випуску 
2016

Зав. № 2 1 1 ;

Піч хлібопікарна,

Просіювач
вібраційний

ПХП-90-Э-Р,

ВП-0,55/380- 
1000

Машина для нарізання МНХ-9 
хлібобулочних виробів

Машина для замісу АИРМ
тіста 63В4У2

Україна

Україна

Україна

Україна

Рік випуску 
2016
Рік випуску 
2016

Рік випуску 
2016

Рік випуску 
2016

Зав. №  276; 

З ав .№  12103

Зав. №  невідомий

Зав. № 0957

Машина для замісу 
тіста(середній)

Машина для замісу 
тіста(малий)

МУР63/РС

ШМ-18

Італія

Італія

Рік випуску 
1994

Рік випуску 
2005

Зав. № 20316021

Зав. №  невідомий



Тістоділитель Фортуна DM 1,5-6

Холодильник ВХТ-Ш -Д-Г-
двокамерний TORINO 800

Холодильник
однокамерний
TORINO

В Х Т  Н-Ш-Д- 
Г-700

Німеччина Рік випуску 
невідомий

Україна

Україна

Рік випуску 
2016

Рік випуску 
2016

Зав. №  47698

Зав. № 096145- 
1410

Зав. № 016145- 
0684

ІН Ш І ВІД О М О С Т І

Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці — Сіладі 
Л ю дмила С авел іївн а

Посадові особи пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у 
Закарпатському центрі підготовки і перепідготовки кадрів.
Працівники пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
Затверджено посадові інструкції для керівника, для пекаря;
Затверджено Інструкції з охорони праці для тістоміса, пекаря та різальника.
Затверджено Інструкції загальні заходи безпеки та інструкція по наданню першої 
медичної допомоги.

В наявності нормативно правові акти з охорони праці та промислової безпеки, розроблено 
відповідні навчально-методичні документи:

1. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці;

2. Положення про організацію виконання робіт з підвищеною небезпекою;

З працівниками проводиться, згідно вимог Закону України «Про охорону праці», 
вступні та планові інструктажі з охорони праці.
В наявності є паспорти, інструкції з експлуатації на заявлене устаткування. 
Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту.

(підпис)

б/п

201 7 І р .

/ /  if  ' / г -  ■

(ініціали та  прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі облі 
територіальному органі Держгірнромнагляд^

, №   ̂н * - V

^ ’єктів господарювання у 
201  ^  р.

нікиали:.!

у  Примітка. Фізична особа —  підприємець проставляє печатку


