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Відомоігті про роботодавця 

Приватне підприємство "Оліяр" 

г 

найменування юридичної особи 

81118. Пустомитівський район, с. Ставчани. код ЄДРПОУ 32461721 
місце її державної реєстрації 

Подоба Ірина Романівна 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

тел. + 56 (032) 237-40-61, Е-таіІ: о/Гісе&.оІіуаг.сот.иа 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

с. Ставчани. вул. Шашкевича 36 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 

не вимагається 
найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився 
(дата проведення аудиту} 

Я. Подоба Ірина Романівна, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

Технологічні транспортні засоби: 

- вакуумно-підмітальна машина 8кагаЬ М6 (МАN ТСМ 18.250), реєстр. № ВС 
001811, державниіі номерний знак Т01277ВС, 2011 р.в., Великобританія. 

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

загальна кількість 489 робочих місць, з них на 312 існує підвищений ризик виникнення травм. 

Кількість будівель і споруд (приміщень) виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів): 

склад готової продукції, склад допоміжних матеріалів та запасних частин, дільниця фасування 
щроту та лущпиння. зарядна станція акумуляторних батарей. 

Інші відомості 

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки: 

Подоба Ірина Романівна - відповідальна за загальний стан охорони праці по підприємству; 

Панахид Ігор Ігорович - відповідальний за охорону праці та промислову безпеку сировинного 
відділення: 
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Калинович-Мазепа Наталія Ігорівна - відповідальна за охорону праці та промислову безпеку 
складу готової продукції; 

Масюк Андрій Ігорович - відповідальний за електрогосподарство; 

Гасюк Василь Богданович - відповідальний за технічний стан навантажувачів; 

Наявність служби охорони праці: створено на підставі наказу № 147 від 26.12.2013 р. 

Інформація про інструкції з охорони праці: розроблені в необхідному обсязі та затверджені 
наказом; № 35 від 01.03.2017р; № 67 від 01.06.2017р; № 94 від 06.09.2017р. № 124 від 01.12.2017р. 

Інформація про проведення навчання та інструктажів з охорони праці: 

на підприємстві проводяться передбачені законодавством з охорони праці інструктажі, навчання і 
перевірка знань, створено постійнодіючу комісію у кількості 7 чоловік з навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці згідно наказу № 15 від 16.01.2017р.. які пройшли навчання і 
перевірку знань з загальних питань охорони праці у навчальному центрі. 

Експлуатаційна документація: 

на підприємстві зберігаються паспорти устаткування, машин і механізмів, схеми їх розташування, 
інструкції з експлуатації обладнання, машин і механізмів, та інша документація, шо необхідна для 
безпечної експлуатації та обслуговування машин, механізмів і технологічного обладнання. 

Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники підприємства забезпечуються 
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм. 

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення: 

на підприємстві є необхідна нормативно-правова і матеріально-технічна база, а також відповідне 
навчально-методичне забезпечення працівників. 

Директор ПП "Оліяр' Подоба І.Р. 

Декларація складена 20 грудня 2019 р. 

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
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Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 


