ДЕКЛАРАЦІЯ
УЛЬ
ВЛАСТІ
\
відповідності матеріально-технічної
.20
вимогам законодавства з питань охорони праітіт-а-тіромиїїЗїїї^воПіеШекй
про роботодавця:
Фізична особа — підприємець Герасимів Володимир Ігорович, паспорт КС621257,
виданий Яворівським РВ УМВС України у Львівськії! області 18.01.2008р, проживаю с.
Вороців, Яворівського р-ну, Львівської обл, ІПН 3344301917
КВЕД 10.10 Діяльність ресторанів. Надання послуг мобільного харчування.
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки - м. Львів, вул. Під Дубом 76, ТЦ Форум
Керівник підприємства - Герасимів Володимир Ігорович
Тел./факс 063 9672064
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Немає
Я. Фізична особа — підприємець цією декларацією підгверджую відіювідність ма^еріа^Н)НОтехнічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Машини, механізми, устаткування для харчової промисловості.
Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової,
промисловості.
Обладнання основних виробництв для харчової промисловості:
Електроплита(Німеччина)
Плита індукційна Неп(іі Ргой1іпе3500(НІдерланди)
Мікрохвильова піч Загпзип^ СЕ81 АК\\^(Корея)
Блендер Зелмер(Польща)
Сиротерка 2еІтег 8утЬіо 883.87(Польша)
Мясорубка КенвудМСЗІ (Британія)
Тісторозкатувальна машина(Україна)
Таблеткорозкатувальна машина ручна(Україна)
Машинка для виготовлення хінкалі (механічна) (Україна)
Електромангал ШБ-6 Кий-В(Україна)
Пароконвекційна плита Упох ХР195(Італія)
Електорбойлер Атлантік, Термекс(Франція)
Посудомийна машина Еигои'ізЬ(Італія)
Холодильник Лібхер(Німеччина)
Морозильник Каррієр(Італія)
Кавоварка СітЬаІі Сазасііо (Італія)
Кавомолка СітЬаІі (Італія)
Касовий апарат РозіЯех
Касовий принтер ХргіШег
Пивна колона(Перша приватна броварня, Україна)
Вага (Китай)
ВІДОМОСТІ

Експлуатаційна документація (паспорта, інструкції з експлуатації) в наявності.
В експлуатації вищезазначеного обладнання задІяно 3-5 працівників підприємства з якими
офіційно укладені трудові договори, працівники працюють позмінно.
Управління зазначеним обладнанням здійснюється в ручному та в автоматичному режимі,
згідно технології ведення робіт з виготовлення продукції.
Обладнання оснащене аварійним вимкненням, захистом від несанкціонованого вмикання.
Обладнання для виробництва готової їжі та страв розташоване в будівлі, приміщення якої
обладнанні штучним освітленням (лампи закритого типу вологостійкі) та природнім
освітленням (вікна торгового центру), згідно встановлених санітарних норм.

Уотокол №72 від 28.02.2017р. вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і
заземлених магістралях і устаткування ФО-П Герасимів В.І. (м.Львів, вул.ПідДубом7б,ТЦ
Форум), виданий Електротехнічною лабораторією ФОП Кізима Н.О (Дозвіл Державної
служби гірничого нагляду та промислової безпеки України . №847.14.30, термін дії до
12.08.2019р.).
Відповідальна особа за електрогосподарство на підприємстві - Герасимів Володимир
Ігорович (посвідчення з електробезпеки №66-18-2017 від 20.04.2017 р. з ЇІІ групою допуску
до роботи в електроустановках напругою до 1000В, видане комісією НВЦ «Професійна
безпека»).
Інші відомості
Відповідальна особа на підприємстві за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки - Герасимів Володимир Ігорович, який у встановленому
порядку пройшов навчання з питань охорони праці (посвідчення №188-03-2017 від
20.04.2017 видане НВЦ "Професійна безпека").
На кожен вид робіт розроблені і затверджені інструкції з охорони праці і інструкції з
безпечної експлуатації обладнання (наказ про затвердження інструкцій № 1 ОП від 15.09.2016року).
На підприємстві розроблено і затверджено посадові інструкції, інструкцій з охорони праці,
безпечної експлуатації електрообладнання, пожежної безпеки.
Проводяться періодичні інструктажі з записом в Журналі реєстрації інструктажів.
Всі працівники проінструктовані у встановленому порядку та допущені до самостійної
роботи.
Всі працівники, які залучаються до експлуатації вищезазначеного обладнання ознайомлені з
інструкціями під підпис.
Всім працівникам проводяться належні інструктажі з охорони праці, безпечної експлуатації
електроприладів, надання першої долікарської допомоги, пожежної безпеки..
Працівники забезпечені засобами індивідуалького захисту в повному обсязі (спеціальний
одяг, взуття).
Фізична особа — підприємець

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