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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бади вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «АПАРАТУС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Лютнева, б. 1, оф. 6. Код ЄДРПОУ 38306596
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Директор Погрібний Денис Олександрович
прізвище, ім'я та по батькові керівника.
Тел. (067) 963-52-60, е - т а і 1 : іп£о@арага1:из. сот. иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
ТОВ "Кондитерська фабрика "Ярич", код 36767366, 80463, Львівська обл.,
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
Каменко-Бугський р-н, с. Старий Яричев, вул. Заводська, 1
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
страхування не проводиться
(найменування страхової компанії.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
аудит не проводився
(дата проведення аудиту)
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Я, Погрібний Денис Олександрович,
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвишеної
небезпеки
та/або
експлуатації
(застосування)
таких машин,
механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки:
1. Роботи, що виконуються на висоті
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.
понад 1,3 метра (дод. 6, п. 6)
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна

походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,^
Робочих місць - 7, у т. ч. на яких існує підвищений ризик - 5
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

ЛЬвіаСЬКА МІСЬКА РАДА

Адміністратор Лисин '>от^''\п

Роботи виконуються тільки на о б ' є к т і замовника
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Погрібний Денис Олександрович - наказом по підприємству
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,
ВІД 03.02.2013 № ОП-08 призначений відповідальним за дотррімання вимог
які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
законодавства з питань охорони праці_та промислової безпеки,
охорони праці та промислової безпеки; наявність служби
наказом по підприємству в і д 01.10.2012 № ОП-01 створено службу охорони праці,
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення
наказами по підприємству в і д 01.02.2013 № ОП-03 та від 03.02.2013 № ОП-07
навчання та інструктажу з питань охорони праці,
введено в дію інструкції та положення за професіями та видами робіт
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
ОП-01 «Положення про СУОП»
ОП-02 «Положення про службу охорони праці»
ОП-03 «Положення про проведення медичних доглядів»
ОП-04 «Порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою»
ОП-05 «Порядок забезпечення спецодягом»
ОП-Об «Підготовка до електромонтажних робіт на о б ' є к т і »
ОП-07 «Положення про навчання з питань охорони праці»
ІОП-001 «Виконання електромонтажних робіт»
ІОП-002 «Виконання робіт на висоті»
ІОП-003 «Розслідування нещасних випадків»
ІОП-004 «Вступний інструктаж»
ІОП-005 «Надання першої медичної допомоги»
ІОП-ООб «Робота і з застосуванням ручного електроінструменту»
ІОП-007 «Виконання зварювальних робіт»
ІОП-008 «Виконання робіт з пневмоінструментом»
ІОП-00 9 «Робота на комп'ютері»
ІОП-010 «Навчання не електротехнічного персоналу».

Проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
Працівники ТОВ «АПАРАТУС» пройшли перевірку знань з охорони праці, г і г і є н и праці, надання
першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, нормативно-правових
актів з охорони праці, та мають посвідчення: в ТОВ "НВК Профцентр" згідно протоколів № 8 1 39ЕЛ-2018 від 22.02.2018 р . та № 81-56ЕЛ-2018 від 15.03.2018 р . та в ТОВ "Навчальновиробниче підприємство-М" протокол № 12 в і д 16.03.2018 р .
До виконання робіт на висоті згідно протоколу № 81-121-18 від 23.02.2018 р . пройшли в ТОВ
"НВК Профцентр" пройшли навчання та перевірку знань та умінь безпечного виконання робіт на
висоті з використаннями індивідуальних страхувальних з а с о б і в .
На основі Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань розроблено
положення підприємства № ОП-07 «Положення про навчання з питань охорони праці».

Експлуатаційна документація - в наявності в с і паспорти на обладнання та інструменти.
Забезпечення 313 - працівники ТОВ «АПАРАТУС» забезпечені всіма необхідними засобами
індивідуального захисту (черевики, комбінезони х / б , кепки, рукавиці, руї^авички, окуляри,
каски, запобіжні пояси, беруші) згідно вндарішнього положення про порядок забезпечення
спецодягом, яке складено на основі Типових норм.

Нормативна документайія - на^^ідприємстві створена нормативно-правова база з законодавчими
та нормативно-прд'^овими .^тами з питань охорони праці,
чинність
всіх
документів
відслід^^е^^єтьс^Л^пеціаль^гЬ призначеною особою.
Д.О. Погрібний
(ініціали та прізвище)
М.П.

Декларація зареєстрована у журналі обліку РУ^ * оутр-і у, -р^^р,г>д-^ррірі .і^У^У ^—7—територіальному
органі Держпраці
Головне управління Держпраці
у Львівській області
Примітки:

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом ^'"^"і пгпїїу
.г.^рг.р^тпу ^
иьшиш імими ь ?л^т^^
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

