Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство З обмеженою відповідальнІстю «МЕТРО Кеш енд

Кері Україна»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

02140.м.Київ. п р о сп е кт П. Григооенка.43 код Є Д Р П О У 32049199:__________
Олів'е Ланґле - генеральний директор_________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел.+380(44)492 10 00: Факс +380(441492 11 00: тел.Ю432і 561102: Факс (0432 І561141: І5.5гоге21@теио.иа
телефаксу, адреса електронної пошти;

23223, Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Хм. Шосе, 0.5 км, 6.1
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Торговельний центи №21
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ <ДЗУ Україна»_________________________________
(найменування страхової компанії,

1 РІК № 347.994128239.0045 від 01.10.2017р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
____________________________ не П РО В О Д И В С Я ____________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Герасимов Андрій Олександрович, директор торговельного центру №21. що діє за
дорученням та на підставі Рішення директорів від 19.10.2017р.
(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 таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В - дод.6 до Порядку____________
(найменування виду робіт

2. Технологічні транспортні засоби -дод.7 до Порядку:
№
п/п

Тип
ТТЗ

Марка,

Кількість

модель

одиниць

РІК

Країна

випуску

походження

1

Автонавантаж увач

О Р 6 316

1

2007

Німеччина

2

Електронавантаж увач

ЕТУ214

3

2007

Німеччина

3

Електророкла

Е^Е 118

3

2007

Німеччина

4

Електрош табелер

ЕЗС214

3

2007

Німеччина

Кількість робочих місць, в ТОМУ числі на яких ІСНУЄ підвищений ризик виникнення травм; 31 робоче місце,
з них на 2 ІСНУЄ підвищений ризик виникнення травм. Виробничий процес п ро х о д и ть в основній
одноповерхової будівлі центру ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ та допоміжних приміщеннях.
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

На території підприємства знаходяться тентовий навіс складського типу, крита автостоянка,
трансформаторна підстанція 10/0.4кВ вироб. Австрія. 2007р.. аварійний дизель-генератор 710 кВА.
вироб. Австрія. 200-7р.,- ------ номер партії, дата виготовлення, крафрМйіаШіщ^згій./л, іч і і С і і В.. '-

пожежна водойма на 310 м . 2 побутові вагончики .

[Іеигр г*' Ь.. ■' її г-:.!}-::»,' '"^Г-УГ

-виконуються та/або евсплуатуються (застосі

Жд’.ІШ Ш М /І

.....

____________

Інші відомості

Директор Торговельного центру №21 ТОВ «МЕТРО Кеш енд К єрі Україна» - Герасимов Андрій
Олександрович - п ро й ш о в навчання з охорони прані в ТОВ «Навчальний Центр «Міон» (протокол №170
від 29.03.2018р .)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

ПРОВІДНИЙ інженер з охорони прані-Кархардін Володимир Михайлович.Пройшов навчання з охорони
прані. ПБЕЕС. 4 кв.гр. допуска до 1000В ( про то ко л №334 від01.12.2016р .~). ПБіБЕН ( про то ко л №225 від
22.10.2015р .) в ТОВ «Навчальний Центр «Міон» м. Вінниця. Наказом від 18.06.2007р. №10-ОД створено
службу ОХОРОНИпрані. Наказом від 10.10.2012р .№108-ОД призначено менеджера з ремонтноексплуатаційного обслуговування
Цимбалюка Володимира Петровича
відповідальною особою за техничний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства . за організацію
безпечної експлуатації та техничний стан ТТЗ. який п ро й ш о в навчання і перевірку знань з ПБЕЕС.
ПТЕЕС (бкФ.гр.) ПРОТОКОЛ № 639 від 07.12.2017р.. ПБіБЕН п ро то к о л № 225 від 22.10.2015р . в ТОВ «
Навчальний Центр «Міон» м. Вінниця

Наказами директора затверджено та введено в дію наступні внутрішні нормативні
документи:
Наказ від 18.07.08р. № 718/1-ОД «Система управління охороною праці;
Наказ в ід 27.08.08р. № 939-ОД <Доложення п р о службу охорони прані:
Наказ від 27.08.08р. № 940-ОД «Положення п р о п о ря д о к проведення навчання і перевірки знань з
питань ОХОРОНИ праці»
Наказом від 28.06,17р . № 44-ОД створено постійно діючу комісію перевірки знань з питань
ОХОРОНИ прані, члени якої п р о й ш л и навчання з питань охорони прані в навчальних закладах.
Технологічні транспортні засоби обслуговуються, ремонтуються сервісною організацією згідно
укладеної угоди , щ о ро к у п ро х о д я ть технічний огляд, (акт державного ТО ТТЗ №52 від
07.06.2018р. ДП « В ін н и ц ь к и й ЕТН».
Видано накази про відповідальних осіб за технічний стан та безпечну експлуатацію ТТЗ.
Працівники, яких допущено до керування ними ТТЗ. п р о й ш л и навчання у спеціалізованих
закладах, отримали посвідчення, щорічно п ро х о д ять навчання і перевірку знань з питань
ОХОРОНИ прані та періодичні медогляди.

А.О. Герасимов
(ініціали та прізвище)
2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі
територіальному органі Держпраці

|р)іарювання у

іа-од

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку пеї^&аилщих^^вйбс з метою забезпечення виконання вимог
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті.".

