ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи: ТзОВ «Яблуневий дар»
Місцезнаходження юридичної особи:
81500 Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська 274а,
Місце її державної реєстрації:
Городоцька Районна Державна Адміністрація Львівської області
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 32475074
Код виду діяльності згідно з КВЕД:
15.32.0 - Виробництво фруктових та овочевих соків
15.33.0 - Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань
Прізвище, ім*я та по батькові керівника:
Пилипенко Тетяна Сергіївна - виконавчий директор ТзОВ «Яблуневий дар»
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
тел./факс 0323131783 / 0323132784
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин підвищеної небезпеки :
81500 Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська 274а,
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 стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності) згідно
постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 р № 1788 на ТзОВ «Яблуневий дар»
страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки.
Я, Пилипенко Тетяна Сергіївна — виконавчий директор ТзОВ «Яблуневий дар» цією
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвишеної небезпеки та
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
«Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової та
переробної промисловості» (/і.б дод*б Постанови КМУМ1197 від 26 жовтня 2011р.)
«Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше
над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підііімачів та будівельних
підйомників.» («. 7 дод.6 Постанови КМУМ1107 від 26 жовтня 2011р.)
«Машини, механізми, устатковання для харчової та переробної промисловості» {п.2 дод.7
Постанови КМУМ1107 від 26 жовтня 2011р.)
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
Експлуатацію, обслуговування та ремонт технологічного устаткування здійснюють 22
працівники, з них 15 робочих місць пов'язаних з підвищеною небезпекою. Устаткування, яке
використовується:
Назва устаткування,
механізму, обладнання
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Кількість будівель і споруд (приміщень), кількість виробничих обЧктів (цехів, дільниць,
структурних підрозділів) та кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм:
Будівля, котельня Х22 на твердому паливі та склад палива, нежитлова будівля
Нежитлова будівля, котельня
Нежитлова будівля, цех сушки яблуневого жмиху
Нежитлова будівля, цех розливу соків
• Нежитлова будівля, цех з виробництва плодово-ягідного пюре
• Нежитлова будівля, консервний цех, прохідна
• Нежитлова будівля, механічний цех
• Нежитлова будівля, ангар
Експлуатаційна документація:
На ТзОВ «Яблуневий дар» є паспорта на усі будівлі, та обладнання, є схеми розміщення по
виробничим дільницям, також є схеми розміщення газопроводів, все обладнання знаходиться
в справному стані.

Інші відомості : Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та нромислової безпеки, наявність служби
охорони праці : Відповідальний за створення на ТзОВ «Яблуневий дар» умов праці
відповідно до законодавства з охорони праці, а також забезпечення додержання вимог
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці: - виконавчий директор ТзОВ
«Яблуневий дар» - Пилипенко Тетяна Сергіївна;
- відповідальний за охороною праці та функціонування системи управління охороною праці
на ТзОВ «Яблуневий дар» - начальник відділу охорони праці Барняк Андрій Васильович призначений наказом від 08.10.2013 р № 381/к;
- відповідальний за електрогосподарство на ТзОВ «Яблуневий дар» головний енергетик Токар Микола Миколайович - призначений наказом від 12.08.2015р №40;
- відповідальний за котли, сушарки та паропроводи на ТзОВ «Яблуневий дар» головний
теплотехнік - Москва Володимир Мар'янович - призначений наказом від 26.01.2017р. № 05;
- відповідальний за посудини під тиском на ТзОВ «Яблуневий дар» головний теплотехнік Москва Володимир Мар'янович - призначений наказом від 26.01.2017р № 06
- відповідальний за організацію та безпечне проведення робіт на висоті - Москва Володимир
Мар'янович - призначений наказом від 26.01.2017р № 07
- відповідальний за вантажопідіймальні машини та механізми на ТзОВ «Яблуневий дар»
заступник виконавчого директора з питань виробництва - Канцяр Андрій Йосипович призначений наказом від 26.01.2017р. №09
- відповідальний за електрозварювальні апарати, трансформатори, верстатне обладнання,
електроінструмент та пристрої у відділі технічного сервісу на ТзОВ «Яблуневий дар»
начальник відділу технічного сервісу - Семенюк Володимир Іванович - призначений наказом
від30.12.2016р.№67
- відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію пересувних транспортних
засобів на ТзОВ «Яблуневий дар» начальник транспортного відділу - Котис Орест Ігорович призначений наказом від 20.09.2016р. № 52;
- відповідальний за дотримання вимог з охорони праці в цеху розливу соків начальник цеху
розливу соків - Орнат Тарас Михайлович - призначений наказом від 03.11.2015р. № 53
- відповідальний за дотримання вимог з охорони праці на дільниці з виробництва
концентрованих соків та пюре начальник дільниці - Орнат Андрій Михайлович - призначений
наказом від 15.10.2014р. № 66
Інформація про акти підприємства з охорони праці:
На ТзОВ «Яблуневий дар» розроблено та затверджено наступні акти з охорони праці:
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- Посадові інструкції для всіх посадових осіб (виконавчого директора, начальника відділу
охорони праці, головного енергетика, головного теплотехніка і. т. д.);
- Інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт;
- Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці;
- Програма вступного інструктажу;
- Програми навчань на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці працівників підприємства:
на ТзОВ «Яблуневий дар» з працівниками проводяться інструктажі з охорони праці
(вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) - зареєстровані у відповідних
журналах;
посадові особи ТзОВ «Яблуневий дар» проходять попереднє (під час прийнятгя на роботу)
та періодичне (1 раз на З роки) навчання і перевірку знань з питань охорони праці в
спеціалізованих навчальних закладах, що отримали відповідну декларацію.

працівники ТзОВ «Яблуневий дар», що залучаються до виконання робіт з підвищеною
небезпекою та потребують професійного добору проходять щорічне спеціальне навчання з
питань охорони праці - перевірка знань оформлена протоколами під №№ 06/16-1/16 від
21.10.2016р.по 31.10.2016р.
Комісія з перевірки знань з питань охорони праці працівників ТзОВ «Яблуневий дар»
створена наказом від 26.01.2017р № 03 .
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники
ТзОВ «Яблуневий дар» забезпечені спецвзутгям, спецодягом та засобами
індивідуального захисту в повному обсягу, згідно норм належності.
Нормативно-правове та навчальио-методнчне забезпечення:
Закон України «Про охорону праці»
Кодекс законів про працю
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності»
Правила пожежної безпеки в Україні
Правила охорони праці на автомобільному транспорті
НПАОП
Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
НПАОП
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП
Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств
НПАОП
Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої
НПАОП
води
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
НПАОП
Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів НПАОП
Типове положення про службу охорони праці
НПАОП
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
НПАОП
питань охорони праці
Перелік робіт 3 підвищеною небезпекою
НПАОП
Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці
НПАОП

0.00-1.62-12
0.00-1.22-08
0.00-1.01-07
0.00-1.15-07
15.3-1.19-98
0.00-1.11-98
40.1-1.21-98
0.00-1.71-13
0.00-1.60-66
0.00-4.21-04
0.00-4.12-05
0.00-8.24-05
0.00-4.15-98

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, П К М У № 1 2 3 2
професійних захворювань і аварій на виробництві
від 30.11.11
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
П К М У № 1107
експлуатацію
(застосування)
машин,
механізмів,
устаткування
Від 26.10.11
підвищеної небезпеки

Пилипенко Тетяна Сергіївна
(ініціали та прізвище)

вана у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
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