
ДЕКЛАРАЦІЯ 
в ідповідності матер іально-техн ічно ї бази р о б о т о д а в ц я в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а 

з п и т а н ь охорони праці та промислово ї б е з п е к и 

Відомості про роботодавця 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дар'я-Люкс» 

для юридичної особи, 

«Виконавчий комітет Львівської міської ради 
місце її державної реєстрації, 

31804806. 1 0 . 7 1 - виробництво хліба та хлібобулочних виробів 
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 

Сойка Зоряна Володимирівна 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

тел. 247-44-60. 247-11-82 
номер телефону, телефаксу, 

79022. м. Львів, вул. Городоцька. 172 
місце, [адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації [застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

Виконання робіт проводиться на підприємстві за адресою вул. ГородоцькаД72 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не має 
[найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Я. Сойка Зоряна Володимирівна 
[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 підвиш,еної 
небезпеки та експлуатації таких машин, механізмів, устаткування підвиш,еної небезпеки: 

ІІЕксплуатація. обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової 
[найменування виду робіт підвищеної небезпеки) 

промисловості Гп. 6 додатку 6 Порядку...): 
2) Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, шо виконуються на висоті понад 1.3 метра, 
крім робіт верхолазних та скалелазних. шо виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників Гп. 7 додатка 
6 Порядку...): 
3) Машини, механізми, устаткування для харчової промисловості [п. 2 додатку 7 

та машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки 
Порядку...): 

№ 
п/ 
п 

Назва Марка 
Дата 
вигото
влення 

Країна походження 

1. Механізм для просіювання 
муки 

Киткауа, 
інв. №9 

2004р. Туреччина 

2. Тістомісильна машина А2-ХТМ 330, 

Г О Л О В Н Е У П Р А В Л І Й Н Я 
Д Е Р Ж П Р А Ц І 

ЛЬ05ВСЬНА МІСЬКА РАДА 
ІН ШІАДАННЯІЇДІШЛШ ПОСЛУІМ.ЛІ ЛЬВОВА 

від • 
Лдм.іністратор Пилип'якУляна 



3. Ємність для закваски 
Киткауа, 
інв. №8 2004р. Туреччина 

4. 
Машина для нарізання та 
дозування тіста 

Киткауа, 
інв. №4 2004р. Туреччина 

5. 
Конічна округлюючи машина 
центрифуга 

Киткауа, 
інв. №10 2004р. Туреччина 

6. 
Машина для попередньої 
витримки тіста 

Киткауа, 
інв. №17 2004р. Туреччина 

7. 
Поздовжньо-формувальний 
агрегат 

Киткауа, 
інв. №5 2004р. Туреччина 

8. 
Камера для дозрівання 
тістових заготовок 

Киткауа, 
інв. №16 2004р. Туреччина 

9. Піч газова «Лідер - 180» 
Киткауа, 
інв. № 1 2004р. Туреччина 

10. Піч газова «Лідер - 180» 
Киткауа, 
інв. №2 2004р. Туреччина 

які виконуються та/або експлуатуються без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, 

КІЛЬКІСТЬ робочих місць 9 в т.ч. з підвищеною небезпекою 9. 
кількість робочих місць, в Т.Ч., на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

Одна будівля. 2 приміщень 
будівель і споруд [приміщень]. 

Інші відомості Сойка Зоряна Володимирівна. Мацелюх Іван Васильович 
[прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки) 

На підприємстві створена служба охорони праці, розроблені та затверджені інструкції 
наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

З охорони праці, з працівниками своєчасно проводяться інструктажі, навчання та перевірка 
знань з питань охорони праці з особами відповідальними за проведення задекларованих робіт 
та експлуатацію задекларованого обладнання. Наявна експлуатаційна документація на 
устаткування. 

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

захисту згідно встановлених норм. Наявні необхідна нормативно-правова та матеріально-
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення 

технічна бази, навчально-методичне забезпечення. 

3.В.Сойка 
[ініціали та прізвище] 

Декларація зареєст 
органі Держпраці 

та суб'єктів господарювання у територіальному та су о ЄКТ1В г 


