
ДЕКЛАРАЦІЯ!
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
ТзОВ «Насвіт» , Берегівський р-н, с. Косонь, Урочище,6.1, код ЄДРПОУ 
37637723, КВЕД 93.29, Директор Сегеді Йосип Золтамович ,т.0312 44-
04-04
(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;

Берегівський р-н,с.Косонь, Урочище,6.1
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, Директор ТзОВ «Насвіт» Сегеді Йосип Золтамович,
(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, устатковання 
підвищеної небезпеки:

1. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що
виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та 
скелелааних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею ґрунту.

2. Експлуатація, обслуговування, ремонт____технолог і чного
устатковання харчової промисловості:

(найменування виду робіт)

________ -  Сковорода електрична «АРМ-ЕКО»,виробництва(Україна),інв.№1,2014р. -

Іод- :
-  Кипятильник «НЕШ)І» ,виробництва(Німеччина),інв.№2,2015р. - Іод.:
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-  Кипятильник «REMTA»,виробництва (Німеччина) ,інв.№3,2015р. -  1-од.:
-  Кавовий апарат «Nestle Alegria» ,виробництва(Німеччина),інв.№4,2016р. - 

2од. :
- Машина для нарізання «TUV GS», виробництва (Італія) ,інв. №5,2016р. -Іод.:
-  Овощерізка «Robot-coupe С1-50»,виробництва(Іспанія),інв.№6,2016р. - 

Іод• :
-  Соковижималка «Robot-coupe Ultra»,виробництва(Іспанія),інв.№7,2016р. - 

Іод■ :
-  Машина посудомийна «ASBER»,виробництва (Турція) , інв.№8,2016р. -Іод.:
- Столи для підігріву «CRYSTAL»,виробництва (Турція),інв.№9,2016р.-бод.:
-  Машина посудомийна «SILANOS»,виробництва (Турція) ,інв.№10,20Ї6р. -Іод. :
- Льодогенератор «BREMA»,виробництва(Італія),інв.№11,2016р. -Іод.:
-  Холодильний стіл «CRYSTAL»,виробництва(Турція),інв.№12,2016р.-4од.:
- Міксер «DIRMRK» ,виробництва(Італія) ,інв.№13,2016р. -2од.:
- Мікрохвильова піч «SIMFER» ,виробництва (Турція) ,інв. №14,2016р. -Іод.:
- Мікрохвильова піч «DELFA» ,виробництва (Турція) ,інв.№15,2016р. -Іод.:
-  Мяеорубна машина електгмгша«Еветзест», виробництва (Україна) інв .№16,2016?. 

-іод. :
- Кофемольна маппша «ASTORIA», виробництва (Італія) , інв. №17, 2016р. -іод.:
- Кофемольна машина «Mazzer Luigi»,виробництва(Італія),інв.№18,2016р. - 

Іод- :
- Піч «Мат Modena» електрична, виробництва (Італія), інв.№19 ,2016р. -  

Іод• :
-  Холодильник для вина «CRYSTAL»,виробництва (Турція),інв.№20,2016р. -

Іод• :

-  Холодильник для вина «TEFCOLD»,виробництва (Італія),інв.№21,2016р. - 
Іод. :

-  Холодильна вітрина «CRYSTAL»,виробництва (Турція),інв. №22,2016р. -2од.:
- Кавовий апарат «Nesquik», виробництва (Німеччина) ,інв...№23,2016р. -Іод.:
- Охолоджуюча установка«Уко1іпі» виробництва(Італія),інв.№24,2016р.-Іод. :
- Морозильна камера ,виробництва (Україна),інв.№25,2016р. -4од.:
- Електрична плита «BERTOS», виробництво (Італія), інв.№26,2016р. -Іод.:
- Картоплечистка «Fimar» , виробництво (Німеччина) ,інв...№27,2016р. -Іод.:
- Тістоміс « Robocop СІ-50»,виробництво (Іспанія),інв.№28,2016р. -Іод.:
-  Стіл холодильний «ASBER», виробництво (Турція) ,інв.№29,2016р.-Іод.:
-  Кремоміс «DIRMAK» , виробництво (Турція) ,інв.№30,2016 -Іод.:
- Тістоміс ,виробництво (Україна) ,інв.№31,2014р. -Іод.:
-  Малина для нарізання «Liama»,виробництво(Італія) ,інв.№32,2016р.-2од.:
-  Морозильний шкаф «D6D» , виробництво (Турція) ,інв.№33,2016р. -2од.:
- Холодильний шкаф «D6D» , виробництво (Турція) ,інв.№34,2016р. -2од.:
- Вакуматор «Lavezіпі», виробництво (Італія),інв.№35,2016р. -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 відомості :Інженер з охорони праці Тижук Володимир 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 та затверджені посадові інструкції по наказу №16 від 29.12.2016 
р.,номери інструкцій 1-4, та по видам робіт ,які виконуються на підприємстві 
та на експлуатацію машин,механізмів, обладнання,що експлуатується по наказу 
№8 від 29.12.2016 р.,номери інструкцій 4-22 .Інструкції вивішені на робочих 
місцях та ознайомлені всі працівники під розпис.

Наявні та затверджені положення та нормативно-правові акти з охорони 
праці по наказу №10 від 29.12.2016 р.
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_____Створена, постійно діюча, комісія по перевірці знань з охорони праці по
иакаау №14 від 20.12.2016 р.,та комісія з перевірки знань електротехнічного 
персоналу наказ №5 від 29.12.2016 р.,члени комісії пройшли навчання в 
навчальному центрі та наявні посвідчення посадових осіб.
__________Призначена відповідальна особа за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства — наказ №12 від 29.12.2016 р.,наявна 4 гр.з 
електробезпеки Протокол №І\17 від 16. 01.2017 р.
________Дотримуються терміни проведення навчання по перевірці знань з питань
охорони праці з працівниками-протоколи №1-3 засідання комісії з перевірки 
знань від 4.01.2017 р. , та посадових осіб з питань охорони праці 
протокол №4 засідання комісії від 16.01.2017р.

Дотримуються терміни проходження медоглядів,у працівників харчоблоку 
наявні санітарні книжки.

Дотримуються терміни проведення інструктажів та стажування для 
працівників. Наявні та ведуться журнали проведення інструктажів на робочому 
місці.

Наявна, експлуатаційна документація на обладнання -  паспорти та інструкції 
по експлуатації.

Працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям згідно норм 
видачі.Наявні облікові картки видачі спецодягу.

Наявні санітарно-побутові приміщення та кімната для прийому їжі 
працівниками.
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально- 
методичного забезпечення)

Й .З .Середі
(ініціали та прізвище)

B.C.Тижук
(ініціали та прізвище)

М.П.

Г М  2017 р.

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

С/С-сб'-̂ -̂ Л 2017 р. N ̂ і _ _ .

Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в 
разі її наявності.
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