
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
1.Смерека Борис Васильович.

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по 
батькові,

2. ВР506093,Ужгородським МВГУДМС України в 
Закарпатській області, с.Коритняни,вул.,Квіткова 37.
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце 

проживання,
3. 3532505414
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);

4. 063 983 1174
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

5. Закарпатська обл., Ужгородський р-н.,с .Коритняни 
вул., Миру 7 9/17.

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

б. Інформація про наявність договору страхування 
цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди треті особи не



долучаються до.роботи-страховий поліс
відсутній . (найменування страхової компанії,_________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі).
7 .
Я,Смерека Борис Васильович ,
— — — — - —  ' ^

(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:
експлуатація технологічного устаткування харчової 

промисловості.
1.Найменування нового устаткування від виробника із 
України:-Апарат помелу солоду (серійний номер)А-17-2-14.

-Установка для варки пива(варильний котел)А-17-2-І.
-Установка для фільтрування пива(фільтруючий 

котел)А-17-2-2.
-Вихровий чан А17-2В
-Пластинчастий охолоджувач сусла А-17-2-15 

-Ємність для бродіння із нержавіючої сталі А-17-2-4. 
-Ємність для бродіння із нержавіючої сталі А-17-2-5.
-Апарат до охолоджувальної установки і емностей з 

нержавіючої сталі А-17-2-3.
-Апарат для мийки кег.
-Кеги для дозрівання пива 50л.
Кількість робочих місць:1(один)

(найменування виду робіт 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;1.Особа відповідальна за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки-
Смерека Борис Васильович.

2. Є розроблені відповідні 
інструкції,придбані засоби індивідуального захисту і після 
отримання дозволу на виконання робіт підвищенної небезпеки 
(виробництво пива)буде проведено ознайомлення та інструктаж з 
питань охорони праці.

осіб,відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби 
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання 
та інструктажу з питань охорони праці,експлуатаційної 
документації, засобів індивідуального захисту,нормативно- 
правової та матеріально-технічної бази,навчально-методичного 
забезпечення)

(прізвище, ім'я та по батькові

Смерека Б.В. 
(ініціали та прізвище)*(підпис)

М.П.

17 листопада 2 017 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку 
суб'єктів
господарювання у територіальному органі Держпраці сд3 /<£
2 0 р. 
м/лГ

підприємець проставляє


