
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна 

Оновлена до декларації реєстраційний №069 В І Д 25.07.2017р * 

Відомості про роботодавця 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Система ЛТД>> 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезмаходження, код згідно з С'ДРІ ІОУ. 

Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Донбасівська, ІД 
прі івиїце, ім'я та по батькові керівника, 

25083240 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

Директор - Юрійчук Ігор Миколайович 
для фізичноїособи-підприї мця: прізвипіе, ім'я та по батькові, ким і коли виданий. 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

5у5І:ет.(і1:х@§таі1.сот 
номер телефону, адреса електронно] пошти; 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
За місцезнаходженням роботодавця вул. Донбасівська, ІД, м. Чернівці 

(адреса) 

та/або за постійним вул. Донбасівська, ІД, м. Чернівці 
місцезнаходженням об'єкта 

(адреса) 

або за місцем виконання 
робіт/експлуатації, що змінюється 

(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності -
у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування» 

(за наявності - найменування страхоної компанн; строк дн страхового полісу. 

Договір не вимагається 
номер 1 дата його видачі або «договір не вимагаггься») 

Я, Юрійчук Ігор Миколайович - директор ТОВ «Система ЛТД» 
(нрізвище.Тм'я та по батькові керівника юридично ї особи або фізичної особи — підприємця) 

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



1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 
2. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та 
електромагнітного полів, а також із застосуванням лазерів. 
3. Верхолазні роботи. ^̂  

(найменування виду рооїт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

4. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі 
нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо) 
5. Зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що 
виконуються із застосуванням відкритого полум'я. 
6. Обслуговування верстатів з обробки металів. 

устатковання іпдвиїцепої небезпеки, тип або марка (за наявності) , 

1. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. 

Усі типи машин та устаткування, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 
Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО січня 2013 р. № 62, що не зазначені у групі А (п.1 
групи Б Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки): 
Токарний станок И Т Ш (1983 р.в., СССР ); 
Свердлильний станок 2Н135 (1988 р.в., УССР); 
Камера для нанесення порошкової (|зарби, 
лінія подачі продукції до печі, 
обладнання для нанесення порошкового покриття; 
Електропіч СК-23-24 (2014 р.в. Україна). 

які. виконую'гі.ся та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

Ковальсько-пресове устаткування (п.2 групи Б Переліку машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки): 
Прес гідравлічний Д2430 (СССР, 1970 р.в.) - 4 шт. 
Прес гідравлічний ДБ 2436 (СССР 1973 р.в.) -1шт. 
Прес гідравлічний П6320 (СССР, 1983 р.в.) - 2 шт. 
Прес гідравлічний ДБ 2428 (СССР, 1980 р.в.) - 1 шт. 

Інші машини, механізми, устаткування, що не увійшли до групи А та до 
яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, 
випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування) (п.8 
групи Б Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки): 
Зварювальний напівавтомат ЕООН МІГ) - 280 (Китай 2017 р.в.) - З шт. 
Інверторний зварювальний напівавтомат 88УА-180Р (Україна, 2017 р.в.); 
Інвертсрний зварювальний напівавто.мат Ьезіег (Китай, 2013 р.в.); 
Станок для лазерної різки металу 8ЕNРЕNС Ьазег (8Р 3015 С) Китай 2021 р.в. -
2шт. 



Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для 
здоров'я виробничих факторів: 

Наказ № 1/22-ОП від 22.07.2022 року про проведення аудиту 
(номер наказу про проведення аудиту. 

Висновок №1.від 01.08.2022 року за результатами проведеного аудиту ОП 
номер та дата висновку іа рс;іультатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час 

виконання заявлених робіт/експ. іуатації заявлених машин, механізмів, устатковання [і ідвищеної небезпеки) 

Ю^» бсрп^-^ 2022 року. Юрійчук І.М. 

ГСИСТЕШ 
ЛТД 

І прізвище керівника юридичної 
) фізичної особи-нідприсмця) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці. 

Дата « 

Примітка: 
РессіраціГіний номер облікової картки платим 

відмовляаігься від його прийняття і а повідомили про це 
вя ф даїїними особами, які через свої релігійні переконання 

я і Ід іШаРйЗВВй'ВЮЙ' ' мають відмпку у паспорті. 

ОБЛАСТІ 


