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відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
Драгун Михайло Іванович 

прізвище, ім’я та по батькові, 
серія ВО № 216171 виданий Тячівським РВ УМВС України в Закарпатській обл.. 24.12.1996 р.

серія і номер паспорта ким і коли виданий.
90322, Закарпатська обл.. Виноградівський район, село Вербовець. в у л и ц я  Головна будинок 2.

місце проживання*
____________________________________ 1802317697 __________________________ _

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);

097 486 21 26. drahun78@ukr.net 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно укладених договорів 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування не 
проводиться так як товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки.

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

Дуагун Михайло Іванович,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: 
Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устатковання харчової 
промисловості.

__________2 робочих місця, з них 1. на яких існує підвищений ризик отримання травм_______
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)

та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
(найменування виду робіт)

У статкування, яке використовується: ______________ _______________  _____________
Назва устаткування, 

механізму, 
обладнання

Марка Дата виготовлення Країна
виготовлення

Заводський номер

Мобільна лінія з 
виробництва 

соків 
VORAN

SPITZER 30.05.2012 Австрія JS1703

Інші відомості
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наказом від 02 .10.2017 № 1-ОП призначений відповідальний за дотримання вимог законодавства з
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відловідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

питань охорони праці та промислової безпеки:
- Драгун Михайло Іванович -  фізична особа-підприємець - в цілому по ФОП;

Наказом ФОП від 02.10.17р. № 2-ОП створена служба охорони праці в особі
наявність служби охорони праці, інструкцій,

Драгун Михайла Івановича. Наказами від 02.10.2017 № 2-ОП затверджено Положення про 
службу охорони праці та від 02.10.2017 № 5-ОП затверджено Положення про систему управління 
охороною праці ФОП. Наказом від 02.10.2017 № 3-ОП затверджено Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Згідно Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці розроблено та наказом від 02.10.2017 № 4-ОП введено в дію 
інструкції з охорони праці по професіях згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються 
на підприємстві, в тому числі при виконанні заявлених в декларації.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Положення 
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 

про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Розроблені 
тематичні плани та програми навчання з питань охорони праці працівників. Посадові особи 
проходять навчання у спеціалізованих навчальних закладах, а перевірку знань проводить комісія 
Управління Держпраці.

Фізична особа-підприємець Драгун Михайло Іванович пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці в ТОВ “Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки 
кадрів, протокол перевірки знань від 18.08.2017 року № 173-ОП.

Працівники ФОП, у встановлені терміни, пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці.

Є в наявності експлуатаційна документація на машини, механізми, устаткування, паспорти, 
інструкції з експлуатації, на заявлене устаткування, яке знаходиться у справному стані.

ФОП створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. Працівники 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Засобам
індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням у відповідні 
журнали, які передбачені чинними нормативно-правовими актами.

ФОП забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому числі 
необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт.

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений

М Т ТТпаг'га_________ — • —  <->1— и  У * - ______________

(ініціали та прізвище)

М.П.

Ї Г / Ґ 20 А
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