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^ - Щ ^ ' ^ Т ^ і Д Е К Л А Р А Ц І Я 
від — ^ " ^ " ^ ц^^Ш^^^^^^^ матеріально-технічної бази роботодавця 

- Ь ^ ^ ^ ^ ^ з питань охорони праці та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця: 

Назва: Публічне акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» 

Адреса: Україна, 79019, м. Львів, вул. Ткацька, б. 10 

Місце державної реєстрації: виконавчий комітет Львівської міської ради 

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 00382154 
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 10.72 - виробництво сухарів і сухово печива; виробництво 
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістеочок тривалого зберігання 

Керівник: Генеральний директор - Гузєй Ярослав Петрович 

Телефон: (032) 240-25-00, 240-26-14; Факс: (032) 2040-25-55 

Адреса електроної пошти: ОШсе.5уі1:осЬ@иа.пе5І:іе.сот 

Адреса експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: м. Львів, вул. 
Ткацька, б. 10 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 

відсутнє 1̂ _ _ ^ ^ _ 
(найменування страховоїкомпанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Я, Гузєй Ярослав Петрович цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 
експлуатації (застосування), обслуговування, ремонту таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки харчової промисловості: 

1. Лінія виробництва вафлі ХААС, 2000р.в., країна виробник - Австрія, кількість робочих 
місць - 10, кількість виробничих об'єктів (дільниць) - 3. 

2. Лінія виробництва шоколадних плиток Карло і Монтенарі, 2003р.в., країна виробник -
Італія, кількість робочих місць - З, кількість виробничих об'єктів (дільниць) - 1. 

3. Лінія пакування гранульованої кави Меспак 1, 2012р.в., країна виробник - Іспанія, 
кількість робочих місць - 9, кількість виробничих об'єктів (дільниць) - 1. 

4. Лінія пакування гранульованої кави Меспак 2, 2013р.в., країна виробник - Іспанія, 
кількість робочих місць - 9, кількість виробничих об'єктів (дільниць) - 1. 

Експлуатаційна документація в наявності. 

Графік планово-попереджувального ремонту обладнання на 2017 рік розроблений і 
затверджений у 2016 році. 

В експлуатації вищезазначеного обладнання загалом задіяно 91 працівник підприємства з 
якими офіційно укладені трудові договори, працівники працюють позмінно. 

Управління зазначеним обладнанням здійснюється в ручному та в автоматичному режимі, 
згідно технології ведення робіт з виготовлення продукції. 

Обладнання оснащене аварійним вимкненням, захистом від несанкціонованогрвмикання. 
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Обладнання для виробництва кондитерських виробів розташоване в будівлі, приміщення якої 
обладнанні штучним освітленням (лампи закритого типу (вологостійкі) та природнім 
освітленням (вікна), згідно встановлених санітарних норм. 

Протокол №35 від 17.02.2017р., №41, 42 від 24.02.2017р., №54, 55 від 30.03.2017р. 
вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлених магістралях і 
устаткування ПАТ «ЛКФ «СВІТОЧ» (м. Львів, вул. Ткацька, 10), виданий ТОВ «Електрощит» 
(Дозвіл Держгірпромнагляду по Львівській обл. №1152.14.30, термін дії до 11.12.2019р.). 

Відповідальна особа за електрогосподарство на підприємстві начальник відділу вимірювання 
енергозабезпечення та метрології, Штойко Богдан Володимирович наказ № 139 від 
23.08.2016р (посвідчення з електробезпеки №25 та протокол №77 від 28.09.2016 р. з V групою 
допуску до роботи в електроустановках напругою понад 1000В, видане комісією за участю 
державних інспекторів КН та ІДЕН). 

Інші відомості 

Відповідальна особа за безпечну експлуатацію вищепереліченого обладнання та за 
дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на 
виробничих дільницях де розташоване обладнання - начальник виробництва Скрипичайко 
Тарас Зіновійович наказ № 139 від 23.08.2016р, який у встановленому порядку пройшов 
навчання з питань охорони праці (протокол перевірки знань №01-255 від 04.09.2017 видано 
ДП «Західний ЕТЦ»). 

Відповідальна особа за технічне обслуговування та справний стан обладнання - інженер-
механік Кіях Микола Петрович наказ № 139 від 23.08.2016р, який у встановленому порядку 
пройшов навчання з питань охорони праці (протокол перевірки знань №01-255 від 04.09.2017 
видано ДП «Західний ЕТЦ»). 

На підприємстві у відповідності до Положення про систему управління охороною праці 
(затверджено - 04.03.2004р., переглянуто - 17.04.2017р.) створено Службу охорони праці 
(Положення затверджено - 26.03.2007р., переглянуто - 17.04.2017р). 

На кожен вид робіт розроблені і затверджені інструкції з охорони праці і інструкції з безпечної 
експлуатації обладнання (наказ про затвердження та перегляд інструкцій №139 від 
28.08.2017р.). Всі працівники, які залучаються до експлуатації вищезазначеного обладнання 
ознайомлені з інструкціями і періодично проходять відповідні інструктажі з охорони праці. 

Всім працівникам проведено чергову перевірку знань з питань охорони праці протокол №1 від 
25.10.2016 р. 

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі (спеціальний 
одяг, взуття, інш.) та побутовими приміщеннями. 

Підприємство забезпечене методичною та технологічною документацією, нормативними 
документами, які регламентують безпечну експлуатацію зазначеного обладнання. 

ДП «Західний ЕТЦ» проведено експертизу вищежрелічен^ ліній на відповідність 
вимогам законодавства з питань охорони прйці та пр^^шіслово'і 
М46.04Л.4279.Ш3016 від 20.09.201} 1 ^ 

вана у журналі обліку суб'єктів госгюдарюваЩяї^^ 


