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0^' Вщомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компонент ЛБ»
Т
04116, м. Київ, вул. В. Василевськоі\ будІЗ ТзОВ «Компонент ЛБж код за ЄДРПОУ 40044567: ІПН
384189326512. КВЕЛ 11.05,
іція юридичної особи: шймещ'вання, юридичної особи, місце Гї д^)жавної регстрації, код платника податків згідно з Є Д Р П О У , код вид^' діяльності
згідно ^ КВЕД,

Лабунський Олег Любомирови ч
прізвище, ім'я та по батькові керівника.

79017м. Львів, вул. Півколо, 14
місп^ (адреса) виконання робіт гадвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устзковання підвшлевої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - немає
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата йога видачі)

Я, Лабунський Олег Любомирович
(прізвище, ім'я та по батькові к^їівника 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 такихробіт підвищеної небезпеки відповідно до
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механЬмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого постановою КМУ М1107
від 26.10.2011р.:
• експлуатаиія. обслуговування, ремонт технологічного устатковання харчової промисловості
'(пункт б додатку 6 Лорядкуі
- машини, механізми, устатковання для харчової промисловості (пункт 2 додатку 7 до Порядку):
Заторно-сусловарний апарат (ЗСАІ, рік випуску 2014, виробник ПП «Компанія «інтер-Трейд»:
Комбінований фуїьтраиійно-вірпульний чан* РІК випуску 2014, виробник ПП «Компанія «Інтер-Трейд»:
Бойлер, РІК випуску 2014,. виробник ПП «Компанія «Інтер-Трейд»:
Мийно-дизінФікуюча станиія (СІР-станиія), РІК випуску 2014, виробник ПП «Компанія «Інтер-Трейд»:
Циліндрично'Конічний танк (ПКТ) (2 шпи). РІК випуску 2014, виробник ПП «Компанія «Інтер-Трейд»:
Форфас (зберігання пива), РІК випуску 2014 р., виробник ПП «Ко.нпанія «Інтер-Трейд»;
Швидкісний теплообмінний апарат СТА-14-0.14-4,2-1.0-2-200,0. заводський Мк48. поставка ТзОВ
«Термопром» 01.07.2014р.:
Насос ЕЬага СР 70\070,55 кВт, тип відиентровий. виробник ЕВЛКЛ РШМР8

ЕЦВОРЕ 8.Р.Л:

Насос ЕЬага СР 120\11 0,9кВт,тип відиентровий. виробник ЕВАКА РШМР8

ЕЦЯОРЕ 8.Р.Л:

Насос ЕЬага РІУО 200 1,5 кВт тип відиентровий, виробник ЕВАКА РШМРИ ЕУКОРЕ 5:.р.А:
Компресор безмасляний АіІах Сорсо, 4 кВт, 400В, 490л/хв., Р=10Ьаг
Ресивер 0,5 м^, Р=0.8мПа, рік випуску 2014. виробник ПП «Компанія

«Інтер-Трейд»:

Холодильне обладнання (чілер потужністю 15кВт на базі двох гвинтових компресорів ВіПег(Єегтапу),
автоматики ЛанФосс (Данія),блока управління Сагеї иС2: рік випуску 2014:
Дробарка, потужність 1435 л/хв., рік випуску 2013. виробник Коррі, Угорщина:

Електричний парогенератор (ЕПГ), електрична потужність 9-ЗОООкВт/год, рік випуску 2014. виробник
Сепеяіх Еіекігіс, м. Дніпропетровськ:
Кізельгуровий Фільтр, модель КЕМ/2. площа Фільтрації 2м^. 6 бар, 2.5 кВт, рік випуску 2014, виробник
Мессапіка ^районі, Італія:
Устаткування для миття КЕГ продуктивністю 12 кег/год і об'ємом 15 л, ЗО л. 50 л, рік випуску 2014,
виробник ПП «Компанія «Інтер-Трейд».
(найменування виду робіт підвшаеної небезпеки іа/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата
виготовлення, країш походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу юлькість робочих

Кільїасть робочих місиь 2, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм —І,
виробничий иех -1, офіс підприємства -1
місць , в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
структурних підрозділів)

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

Інші відомості Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки при виконанні задекзарованих робіт та експлуатації задекларованого} обладнання —
директор з виробництва Мазур Андрій Ярославович (накач Ш ід^п
яід 08.06.2016р., протокол М038-15
від 24.07. 2015р.)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідалі яих за

У

Вх.
—

дотр^Й^ИКНЙМ^вства

7
/

з ш ш ю, охорони праці

І
г-:^^:,,
Ц іфрмвдової^&езпеки,
,

...1

І

згідно ст. 15 Затну України «Про

ОХОРОНУ

поаиіж служба охорони праиі відсутня,

наявніс-гь едужби охорони праці, інструкцій, інфс^ялащі про іфоведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)
ч

Працівники підприємства під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять усі види
інструктажів з охорони праці, навчання та перевірку знань з питань охорони праці Розроблені і
затверджені інструкції з охорони праиі, то діють в межах підприємства та встановлюють правила
виконання задекларованих робіт під час експлуатації задекчарованого обладнання і дій працівників на
території підприємства, у виробничому приміщенні, на робочих місцях відповідно до нормативноправових аюпів з охорони праиі Підприємство забезпечене навчально-методичними, нормативноправовим
охх^рони праиі матеріально-технічною базою у відповідності до вимог.
безоплатно за встановленими нормами спеціальним одягом, спеціальним
[обами індивідуального захисту.
та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної док}ментації, засобів індивідуального захисту,
•технічної бази, технічної бази, навчально-методичного забезпеченая)

О.Л. Лабунський
(ініціали та прізвище)

І обліку суб'єктів господарювання в ГУ Держпраці у Львівській області

