1 . . І ї ф р Р

. / / / - ^

ДЕКЛАРАЩЯ

'і «ідаїовідності матеріаЛЬЯОі'і«хнічної б а з и 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 промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Снєжка-Україна»
81000, Львівська область, Яворівський
район, м. Яворів, вул. Привокзальна,
буд. 1а
для юридичної особи: найменувашя, юридичної особи, місце п державної реєстрації,
код за ЄЛРПОУ30648854:
КВЕД 20.30.
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
_ Марек Павлусь
^
прізвище, ім'я та по батькові керівника,
81000, Львівська область, Яворівський
район, м. Яворів, вул. Привокзальна,
буд. 1а
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація
про наявність
договору
страхування
цивільної відповідальності
перед
третіми
особами стосовно
відшкодування
наслідків можливої
шкоди Немає
(найменування страхової компанії,строкдіїстраховогополісу, номер і дата його видачі)
Я,
Марек Павлусь
(прізвище, ім'я та по батькові керівника 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
таких робіт
підвищеної
небезпеки
відповідно
до Порядку
видачі дозволів
на виконання
робіт підвищеної
небезпеки
та/або експлуатації
(застосування)
таких
машин,
механізмів,
устаткування
підвищеної
небезпеки затвердженого
постановою
КМУ№ 1107 від
26.10.2011р.:
-експлуатація,
обслуговування,
ремонт
технологічного
устатковання
переробної
промисловості
(пункт 6 додатку 6 Порядку)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
- машини,
механізми,
устатковання
для переробної, промисловості
(пункт 2 додатку 7 до
Порядку)
Дозатор автоматичний Опйа 16, Вготопі, 2011 р.в.,Італія
Дозатор автоматичний РА8Т 5 РЬШО ТМ300-16+8НЕЬР, №831100000-72078,2003 р.в., Нідерланди
Міксер гіроскопічний

СУКОМАТІС, Вготопі, 2011 р.в.,Італія

Міксер гіроскопічний

РА8Т 5 Г Ш Ш СА480, №480000000-1019932, 2017 р.в.,Нідерланди

Міксер гіроскопічний

САЬІЬЕО, РА8Т РШГО ,5953,2008 р.в.,Нідерланди

Міксер гіроскопічний

РЬиГО МАNАСЕМЕNТ, 8О-30т, 2011 р.в.,Європа

Міксер гіроскопічний

РШГО МАNАСЕМЕNТ,8О-30т, 2011 р.в.,Європа

без отримання відповідного дозволу,
Кількість

робочих

місць

7, в тому числі тих на яких

існує підвищений

ризик

виникнення

травм - 7. фірмовий магазин підприємства
-2, иех №1 - 4, лабораторія — 1.
кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих
об'єїстів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості

Відповідальний

праиі та промислової

безпеки

за дотримання
при виконанні

вимог законодавства

задекларованих

робіт

з питань
та

експлуатаиії

задекларованого
обладнання-Кіт
Олександр Дмитрович,
(наказ № 58-К від
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,
згідно сш. 15 Закону
Кіт Олександр

України

Дмитрович.,

«Про охорону
який

пройшов

праці»,
навчання

функції,

інженера

та перевірку

охорони
06.08.2009р.)_

з охорони

знань з питань

праиі

виконує

охорони

праиі
в в Західноукраїському
иентрі «Спеиіаліст»
(Протокол Жо068-15 від 14.09.
Ш5.»;',Г,а!І!ЯШ.!!ї'
ІЗ ТПУЛІШУЛЧІ навчальному
щструкцій,інформаціїпро
проведення навчання таінструктажу з питаньохорони праці.
^
'
юни
праиі наявна.
Адміністратор Ушакова Наталія

Генеральний

директор

панівна та Директор
знань з питань
ПКРта

ІТПі

товариства
технічний

охорони

Марек

Павлусь.

Шпитак Михайло Романович

праиі в КПЛЬВІВСЬКОЇ

С для ВРПН

Директор

(Протокол

М041-16

з маркетингу
пройшли

Кукурудз Оксана Сте

навчання

ОБЛРАДИЛЬВІВСЬКИЙ
від 29.07.

та

перевірку

ОБЛАСНИЙ

УППт-

2016р).

Наказ про створення комісії з перевірки знань з охорони праці М2-з від
10.01.2017р.
Працівники
підприємства
під час прийняття
на роботу
і в процесі роботи
проходять
усі
інструктажі
з охорони
праиі (вступний,
на робочому
місиі), навчання
та перевірку знань з
питань охорони
праиі Розроблені
і затверджені
інструкції з охорони праиі, що діють в межах
підприємства,
що встановлюють
правила
виконання
задекларованих
робіт
та під
час
експлуатації
задекларованого
обладнання
і дій працівників
на території
підприємства,
у
виробничому
приміщенні,
на робочих місцях, відповідно до нормативно-правових
актів з охорони
праиі Підприємство
забезпечене
навчально-методичними,
нормативно-правовими
актами
та
актами з охорони праці, матеріально-технічною
базою у відповідності
до вимог.
Праиівники
забезпечені
безоплатно
за встановленими
нормами
спеціальним
одягом,
спеціальним
взуттям
та іншими
засобами
індивідуального
захисту,
а також мийними
та
знешкоджуючими
засобами.
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, технічної бази, навчально-методичного

Марек Павлусь
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована
органі Держпраці

у

журналі

обліку

суб'єктів господарювання

у

територіальному

