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Додаток 8, 
до Порядку(в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48) 

ДЕКЛАРАЩЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці 

Відомості про роботодавця Жовариство з обмеженою відповідальністю <Шентр пекарів 
«Яріанта» 81130, Львівська область, ЦҐустомитівсьтй район с. Сокільники, 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження 

вул. Львівська бічна, буд. 4 'Код Є^ІШҐОУ 38231264, 'Кіто Олександр Миколайович, 
код згідно з ЄДРПОУ, прЬвище, ім'я та по бапгькові керівника, номер телефону, 

тел. (032) 245-84-04, факс 032) 245-84-03, 'Е-таіС: УОІЬс{іа@({о6гуібСі6.сот.иа 
телефаксу, адреса електронної пошти; 

м. Львів, вул, ИҐівколо, буд. 14, цех з ремонту хлібопекарського та кондитерського 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 

обладнання. 
устатковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно додатку 1 до порядку, та 
правил проведення страхування имвільног відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
Кабінету Міністрів 'України № 1788 від 16.08.2002 року, в ОІҐзСУВ <Шентр пекарів «Яріанта» 
страхування не проводиться, тому що воно не є об' сктом підвищеної небезпеки. 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
05 квітня 2018 р. 

(дата проведення аудиту 

Я Кійко Олександр Миколайович, 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
задекларованих робіт підвищеної небезпеки, та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу 

4> роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра; 

4̂  зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим та інертним газом: 

4̂  зварювальні роботи. 

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

Вданий час до виконання робіт залучено 8-ІТП, та 4 працівника ремонтно - монтажних 
професій, що виконують роботи у відповідності до укладених договорів в тому числі тих, на яких 
існує підвищений ризик виникнення травм 7 - працівників. Для виконання даного виду робіт 
товариство орендує приміщення: ремонтний иех. 

Інші відомості. 
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальності за дотримання вимог законодавства 



3 питань охорони праці та промислової безпеки 
<В ЛҐзСХВ «'І/'ентр пекарів «Яріанта » тказами: 

А- ар № 13/1-ОЗк, від 13.03.2017р.- призначено по сумісництву іюкепера з охорони праці 
Теряка Ж<3. - відповідального за організаційно - методичне керівництво діяльніапю. товариства і 
функціонування системи управління по охороні праці підготовку керівних рішень та 
контроль за їх реалізацією. 

4- № 01/02-18-(Ж, від 20.02.2018р. - призначено начальника цеху Форофеєва І.Ю., та 
іюкенера-енергетика Зуйка Є. Т. які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку 
знань (далі особа відповідальна за електрогоаюдарствої кваліфікаційна група з електробезпеки -
іУдо ІОООФ. 

4- Жо 02/02-18-(Ж, від 20.02.2018р. - призначено начальника иеху <Ророфе€ва І.Ю., та 
іюкенера-енергетика Зуйка Є. Т. . які пройшли відгювідне навчання і пройшли перевірку знань з 
9ҐБСТ, відповідальними особами, за проведення технічного огляду, відновлювальних та 
налагоджувальних робіт газифікованого хлібопекарського обладнання. 

А № 03/02-18-(Ж від 20.02.2018р. - призначено механіка и^ху Толуб І.(Р., та інженера -
енергетика Зуйка Є. Т. відповідальними особами за безпечну експлуатації 
електрозварювального і механічного обладнання цеху, та на об'ектах проведення робіт у 
відповідності до укладених договорів. 

4- № 04/02-18-(Ж, від 20.02.2018р. призначено жханіка цеху Толуб І.<Р., та інженера -
енергетика Зуйка Є. Т. відповідальними особами за видачу наряд-допусків на виконання робіт з 
підвищеною небезпекою. 

4 № 01/06-18-(Ж, від 20.06.2018р. призначено інженера - енергетика Зуйка С Т. 
відповідальними особою за виконання робіт на висоті 

Загальне керівництво і відповідальність за стан та безпечну організацію охорони праці в цілому 
по товариству залишаю за собою, відповідальність за стан та безпечну організацію охорони праці 
ремонтного цеху покладаю на керівника структурного підрозділу хлібопекарського та 
кондитерського обладнання Максиліяка (Б.М. 

Наявність служби охорони праці 

Ф Ш'зОВ <ф[ентр пекарів «Яріанта» наказами: 

4 №01/03/17-СХ1Ґвід 14.03.2017р.- створена служба охорони праці товариства. 

4 №03/03/17- ОИҐвід 14.03.2016р.-затверджено «Лоложення про службу охорони праці». 

4 №07/03/17- (Ж від 20.03.2017р.- затверджено <вҐоложення про систему управління 
охороною праці 

Інформація про інструкції 

<В ШзОВ <Л[ентр пекарів «Яріанта» розроблені та затверджені наказами -

4 Жя12/03/17-О9Ґ від 24.03.2017р.- ТҐерегляд і затвердження посадових інструкцій та 
посадових осіб товариства. 

4 №08/03/17- (Ш від 24.03.2017р. ИҐро затвердження інструкцій з охорони праці по 
спеціальностях та видах робіт. 



Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників товариства 
В ТзОВ «Центр пекарів «Аріанта» наказами: 

«4 М>13/03/17-ОП, від 24.03.2017р.- Про затвердження постійнодіючої комісії (ПДК) 
товариства по перевіриі знань з питань охорони праці,ч.чени комісії в устано&пеному 
порядку пройгши навчання та перевірку знань в навчальних закладах і мають посвідчення 
про перевірку знань з Правил по охороні праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки, і 
також перевірку знань при виконанню робіт на висоті - НПАОП 0.00.-1.15-07, електро та 
пожежної безпеки, та мають відповідні посвідчення. 

Інформація про проведення навчання та інструктаж з питань охорони праці робітників 
В ТзОВ «Центр пекарів «Аріанта» наказами: 

«4- №04/03/17- (Швід 16.03.2017р. затверджено «ИҐоложення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». <В товаристві, затверджено графіт проведення 
перевірки знань з питань ОРҐ, робітники при прийомі на роботу ознайомлюються з умовами 
праці, правилами внутрішнього розпорядку, шкідливими умовами та згідно наказі» проводяться 
стажування та допуск до виконання самостійної роботи . Лрацівники, які виконують роботи 
підвищеної небезпеки пройшли відповідні навчання і перевірку знань з питань охорони праці, 
інструктажі (вступний та на робочому місці), пройшли медичний огляд. Службою ОТҐрозроблені 
по видах робіт інструкції з (Ж. 

Експлуатаційна документація 
(В УПзОФ «Т/ентр пекарів «Яріанта» є шспорта на усе обладнання та механізми які 
використовуються при виконанні даного виду заявлених робіт. Розроблені технологічні карти і 
Методика виконання робіт на висоті та інша нормативна документація. 

Забезпечення працівників 313 

«4 іСаказом №06/03/17-СШ, від 16.03.2017р. - затверджено "ОҐоложення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту». (Всі працівники товариства забезпечені згідно норм спецодягом і 
захисними засобами. 

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 
забезпечення 

(8 товаристві затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети та презентації з питань охорони праці та пожежної 
безпеки як для ІЛІЗҐ так і для працівників які виконують роботи підвищеної небезпеки у 
відповідності до професій. Служба охорони праці має обладнаний офісною оргтехнікою кабінет по 
проведенню навчань з питань охорони праці, з плакатами^ наглядними посібниками, 
нормативною та законодавчою документацією. 

за надання в деіуиірац^н^стовгрніиіданюсіитередоі^ршії 

О.М.Кійко. 
ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці. 

МП « //» /^МСМІ> 2018 р. № /УсУ^с/" 
Головне управління Держпраці 

У Львівській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 


