
ДЕКЛАРАЦІЯ , ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
іід)№Р£ТІьШреріально-технічноїбази вимогам законодавд і^р^црщань 

_Ддмін!гтратор /^^зилш/^ с^іР 

охорони праці У 
Вх. № 

0& 

ШдомостІ про роботодавця ТОВ «Кондитерська фабрика «Ярич», 80463, Львівська 
область, Кам'янка-Бузький район, с. Старий Яричів, вул. Заводська,! 

тел. СДРПОУ 36767366, Генеральний директор Шермолович Тетяна Валеріївна 
(032) 247-30-38; тел.факс. (032) 243-73-41; тел. моб. 0673600581. 

Місце виконання: експлуатація технологічного транспортного засобу відбувається на території 
підприємства ТОВ «КФ «Ярич». 
Укладений договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди 21.09.2017 року з ПАТ «Страхова компанія» 
Універсальний поліс» №51/1029/316 та діє 21.09.2018 року. 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився. 

Я, Шермолович Тетяна Валеріївна цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час експлуатації (застосування ) технологічних транспортних засобів: 

№п/п Назва Марка Заводський номер та 
номер двигуна 

Дата 
виготовлення 

Країна 
походження 

1 Автонавантажувач ТОУОТА 
02-8РВКР-
20 

№8РВКР-20 10058 
№0173609 

2007р. Франція 

Загальна кількість робочих місць становить 311 в тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 1 Кількість будівель і споруд 23: Адміністративний корпус, автовагова, склад (В-
1), технічний склад з навісами, столярний цех, надвірний туалет, будівля конюшні, насосна, 
хлораторна, КТП-380, зарядна, мармеладно-зефірний цех, бісквітний цех, котельня, вартова, 
компресорна, ремонтна майстерня, спиртосховище, гаражі. 
Інші відомості: відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки при виконанні задекларованих робіт Шермолович Тетяна Валеріївна. 

Інші відомості: Роботу щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці та промислової 
безпеки на підприємстві веде головний інженер з охорони праці Симонік Ірина Михайлівна, яка 
пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДГІ «Західному ЕТЦ» (протокол 
№01-40/2 від 16.03.2017 р.), головний енергетик - Просіцький Юрій Зіновійович (протокол № 68-
373-17), головний механік Білик Зеновій Петрович (протокол № 002/17ОП). 

Працівники підприємства під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять усі види 
інструктажів з охорони праці, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Наказом на 
підприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Розроблені 
і затверджені інструкції з охорони праці, що діють в межах підприємства і встановлюють вимоги 
безпеки під час виконання задекларованих робіт та експлуатації задекларованого обладнання. 

Працівники забезпечені спецодягом, снецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
згідно встаи^шбЯй*^^Ьом. Наявна необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна бази, 
навчальї ;ечення. 

Шермолович Т.В. 
(ініціали та прізвище) 

Декларація з а р § ^ ^ 5 ^ а у журналі обліку суб'єюгів госі одарк№аввюв§ькйрвШШьном) 
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Головне управління Держпраці 
адаркЯваввюв^ькйрвШШьном 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
органі 


