
Д Е К Л А Р А Ц І Я 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з п и т а н ь 

охорони праці та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Льв івагропродукт» 79044, Укра їна , 

м. Л ь в і в , вул. М е л ь н и к а , 2/8. Є Д Р П О У 30338070, К В Е Д 10.89 
(для юридичної особи: найменування, юридичної особи, місце їі державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код 

виду діяльності згідно з КВЕД) 
Котинськиі і Олег Анатолі ї іович 

(прізвище, ім'я та по батькові керівника) 
тел. / факс ; (032)242-02-38 (39), е - т а і і : ІУІуацгоргоДисКйіетаіІ.сот 

(номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти) 
79018, Укра їна , м. Л ь в і в , вул . Промислова , 50/52 

(місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки) 

Я , К о т и н с ь к и й Олег Анатолі і іович 
(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 та 
експлуатації таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
1) Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової, переробної, 
промисловості; 
2) Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім 
робіт верхолазних та скалелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, 
з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних 
колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників; 
3) Машини, механізми, устаткування для харчової, переробної промисловості: 

• ємність для перемішування, заводський номер 1497, дата виготовлення 04.02.2017р., країна 
походження Україна; 

• ємність для перемішування, заводський номер 1498, дата виготовлення 04.02.2017р., країна 
походження Україна; 

• жироплавитель, заводський номер 1622, дата виготовлення 19.07.2017р., країна походження 
Україна; 

• жироплавитель, заводський номер 1623, дата виготовлення 19.07.2017р., країна походження 
Україна; 

• ємність гарячої води, заводський номер 1521, дата виготовлення 04.02.2017р., країна 
походження Україна; 

• ємність для перемішування, заводський номер 1759, дата виготовлення 19.07.2017р., країна 
походження Україна; 

• ємність для перемішування, заводський номер 1605, дата виготовлення 21.04.2017р., країна 
походження Україна; 

• ємність для перемішування, заводський номер 1606, дата виготовлення 21.04.2017р., країна 
походження Україна; 

• ємність для перемішування, заводський номер 1607, дата виготовлення 21.04.2017р., країна 
походження Україна; 

• диспергатор ДР-1.ПС, дата виготовлення 2008р., країна походження Україна - 2 шт.; 
• установка для високотемпературної обробки ВТО-1000.ПС, заводський номер 02, дата 

виготовлення 02.02.2004р., країна походження Україна; 
• маслоутворювач-вотатор МСО-100, заводський номер 06, дата виготовлення 14.07.2004р., 

країна походження Україна; 
• ємність ОВ8-3000 л для води, країна походження Україна; 
• ємність ОВ8-5000 л для води, країна походження Україна; 

І 



холодильна система Р8ВТ 4КС-20.2¥/ВЬЕ 503 В 70 Е8, заводський номер 8А 08 0377, дата 
виготовлення 10.06.2009р., країна походження Німеччина; 
холодильна система Р8ВТ 4NС-20.2V/В^Е 503 В 70 Е8, заводський номер 8А 08 0378, дата 
виготовлення 10.06.2009р., країна походження Німеччина; 

• холодильна система АК 8РК 46 4І-22.2У/2*ВЕЕК 502 В 70 Е8, заводський номер 
8.№. 1682513013, дата виготовлення 17.07.2012р., країна походження Німеччина; 

• холодильна система А К 8РК. 14 2ВС-3.2¥/ВЬЕМ 353 А 70 Е8, заводський номер 
8.Кг. 1680908826, дата виготовлення 26.07.2012р., країна походження Німеччина; 

• холодильна машина СВМ V 360 РХ-Н-В, заводський номер 12040003, дата виготовлення 
09.09.2007р., країна походження Україна; 

• гомогенізатор для вершкового масла М6-ОГА, заводський номер 922, дата виготовлення 
1998р., країна походження Литва - 2 шт.; 

• вакуум-шприц безперервної дії РОБОТ 500, заводський номер №.128.890-012, дата 
виготовлення 1996р., країна походження Німеччина; 

• автомат для фасовки і упаковки вершкового масла, країна походження СССР - 2 шт.; 
• машина для упаковки Роїу-сіір 8уз1ет Р В С 700, заводський номер 16-75/04, дата 

виготовлення 2004р., країна походження Німеччина. 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, 
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу) 
4) Кількість робочих місць - 42, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
- 10. Кількість будівель і споруд (приміщень) - 5: адміністративний корпус, склад готової продукції, 
котельня, холодильні системи, виробничі цехи: варочний цех, фасувальний цех, лабораторія. 

(кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
Промислової безпеки при виконанні задекларованих робіт та експлуатації задекларованого 
обладнання:- Котинський Олег Анатолійович (протокол № 01 від 19.10.2017р.). 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 
На підприємстві функції служби охорони праці в порядку сумісництва виконує Банзерук Віталій 
Якович, який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП «Західний ЕТЦ» 
(протокол № 01-89/2 від 20.04.2017р.). . 

наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці. 
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. 
Наявна експлуатаційна документація на устаткування. Працівники забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно встановлених норм. Наявні 
необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна бази, навчально-методичне забезпечення. 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, технічної бази, 
навчально-методичного забезпечення) 

їА^ К ^ 2 0 1 7 р . 

О.А. Котинський 
(ініціали та прізвище) 

ДеіЗ їа^ція зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці ^ ;^у(7Л^7 2017 р. № іУТ//.^ 


