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відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Фізична особа -  підприємець Шпірь Любов Іванівна. 
Юридична адреса: 90410 Закарпатська обл. Хустський р-н. с. Рокосово , вул. Гагаріна 

буд 193.
Індивідуальний податковий № 2327119822.
Код виду діяльності згідно з КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; 

виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання ; 
ФОП; Шпірь Любов Іванівна тел.. 0978668597
Адреса виробництва, розташування устаткування: 90410 Закарпатська обл. Хустський 

р-н. с. Рокосово , вул. Центральна б/н.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: відсутні.

Я, Шпірь Любов Іванівна

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвиш:еної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
1. Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування легкої промисловості 
(п. 6 додатку 6 Порядку), а саме:

Машини, механізми, устаткування легкої промисловості (п.2 додатку 7 Порядку), а 
саме:

№
з/п

Найменування
устаткування

Інвентарний
номер

Марка,
модель

Заводський
номер

Країна-
виробник

Дата
виготовлення

1. Борошно просіювач 01 Bekeres.
P-OON NM_2100_0104 2010

2. Хлібопекарська піч 
електрична 02 WACHTEL 

СЕ 416/77 1054 2007

3. Тістомісильна
машина 03 WINKLER, 

W120 AZ 57100 2010

Інші відомості;
Документи, що навченість керівника, ІТП та відповідальних працівників з питань охорони праці, які 

пов'язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки:
• посвідчення ФОП Шпірь Л.І. видане УКК управління житлово-комунального господарства в 

Закарпатській області згідно протоколу №35 від 06.12.2016 р
• посвідчення Шпірь Віктор Вікторович видане ТОВ «Навчальний центр «КАЛІПСО ВІТ» 

протоколу № 02-ОП від 24.02.2016 р
• посвідчення особи відповідальної за електрогосподарство на підприємстві «правил безпечної та 

технічної експлуатації електроустановок споживачів» Шпірь В.В. видане ТОВ «Закарпатський 
навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів» згідно протоколу № 35 від 24.02.2017 
року.
Наказом № 1-ОП від 03.03.2017 р. затверджено відповідальних за безпечну експлуатацію 
технологічного обладнання.
Наказом № 02-ОП від 06.03.2017 року про затвердження та введення в дію на території 
підприємства слідуючих положень з охорони праці:

1. Положення про службу охорони праці підприємства.



2. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві.
3. Положення про систему управління охороною праці підприємства.
4. Положення про організацію попереднього та періодичних медичних оглядів працівників 
підприємства.
5.Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і іншими 
засобами індивідуального захисту.
6. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві. ‘
7. Положення про уповноважених трудових колективів з питань охорони праці підприємства. 

Наказом №3-ОП від 06.03.2017 створено службу охорони праці на підприємстві.
Наказом №4-ОП від 06.03.2017 р. затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці згідно 
переліку професій та посад на основі штатного розпису.
Наказом №5-ОП від 07.06.2017 р. затверджено комісію з проведення навчання та перевірки знань з 
охорони праці з керівним складом цехів та служб підприємства, які залучаються до виконання 
робіт підвищеної небезпеки, та посадових осіб , які проводять інструктажі з охорони праці. 
Затверджено навчально -  тематичний план навчання посадових осіб з охорони праці.
Результати навчання та перевірки знань з охорони праці оформлено: 

протокол №1 від 15.03.2017 р.
За наказом № 6-ОП від 15.03.2017 р проведено стажування новоприйнятих працівників на протязі 
10 робочих змін.
Наказом №7-0П від 25.03.2017 р. допущено до самостійної роботи працівників, які пройшли 
стажування.
Ведуться журнали інструктажів з охорони праці; 

вступного інструктажу 
на робочому місці 
видачі інструкцій;

Працівники підприємства постійно проходять медичне обстеження, за особистими медичними 
книжками.
На типове обладнання в наявності паспортна документація.
Складені та затверджені протоколи від 09.12.2016 р. проведення електричних вимірювань і 

випробувань електроінструментів та 313 лабораторією електричних вимірювань ТОВ «ДІЛОВОД 
ПЛЮС» Свідоцтво про відповідність №РВ-05-0001/2016 чинне до 11.05.2019 року;

- протокол № 94/12/16 заміру опору і?9ляції §ЛЄКТр0уСТаН0Б0К;
протокол № 95/12/16 вимірювання опору розтікання стр|(№ ^і заземлювачів;

' /  X II 5  ' -^ Ю О О В  “
Фізична особа-підприємець , - /  І М . Ш  р  s  і ІНрірь Л.І.

_______________ 2 0 _ р .  ^  '

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Управління ДЕРЖТРАЩ в Закарпатській області 20/Гр^-№' -//


