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Д Е К Л А Р А Ц І Я 
в ідповідност і м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї бази р о б о т о д а в ц я 

в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь охорони п р а ц і 
т а п р о м и с л о в о ї безпеки 

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

04073, м. Киш. Оболонський район, проспект Степана БандериЛ 5 А 
місце її державної реєстрації, код платника 

ЄДРПОУ 35442481. МАХ- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 

Керуючий магазином Альдо де Гауденці 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

Тел. +38 032 242 71 35 сііу-ІУІУ@аисЬап.иа 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

79000, Україна, Львів, вулиця Володимира Великого, 58. 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди підприємство зареєстроване у Фонді соціального страхування 
України від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,віднесено до 5 
го класу професійного ризику, платить страхові внески; підприємство не несе цивільної 
відповідальності перед третіми особами згідно договору 
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Я, Мішель Ларівьєр, 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця) 

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: 
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт 
верхолазних та скелелаз них, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з 
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, 
механічних підіймачів та будівельних підйомників. 
2. Експлуатація технологічного устаткування харчової промисловості. 
3. Машини, механізми, устаткування для харчової промисловості: 

"ГОЛОВНЕ У П Р А В Л І Н Н Я 
Д Е Р Ж Ї І Р А Ц ! 

У Л Ь В І В С Ь К І Й О Б Л А С Т І 



Найменування устаткування Серійний 
номер 

Виробник 

1 Система подачі борошна ІпІесЬ 
2х10т 

1250615 Італія 

2 Охолоджувач води з насосом С\^300 2448 Італія 
3 Дозатор-змішувач води Сооі А^аіег ОШ4209 Італія 
4 Тістоміс спіральний з підкатною 

діжею Вегіо МАС-К-80 
175019 Франція 

5 Тістоміс спіральний з підкатною 
діжею Веііо МАС-К-120 

173901 Франція 

6 Дільник тіста порційний Вегігапсі-
8еЬр ВР-54 

93000029826 Франція 

7 Перекидач ДІЖІ УМІ Веііо К8Е 1700 176505 Іспанія 
8 Дільник тюта об'ємний РМ6 100/800 

8а1уа8/п:238735 
238735 Іспанія 

9 Камера попередньої ферментації 
8аІуаІМР224 

238936 Іспанія 

10 Вертикальна формувальна машина 
ВеіІгапсІ Рита 

93000024601 Іспанія 

11 Дільник-округлювач тіста 8РА А ЗО 90154378 Італія 
12 Відсадочна машина АВМ ОКОР 

В400 
510278 Італія 

13 Міксер планетарний РЬ 40 ТЗ V 332478 Італія 
14 Міксер планетарний РЬ 80 ТЗ УА 332800 Італія 
15 Горизонтальна-розкаточна машина 

Яатіс 8Р600ХІ400 
353221 Італія 

16 Лінія виробництва круасанів Текпо 
8іатар 22СМАТЗОСА3853Р 

0845150101 Італія 

17 Камера ферментації НСК1-2-68АР 
Неп^еі 

Р-15-000076 Франція 

18 Камера ферментації НРК1-4-68АР 
Неп^еі 

Р-15-000059 Франція 

19 Камера ферментації МОРК-4-68АР 
Неп^еі 

Р-15-000060 Франція 

20 Електрична фритюрниця Е О РА-
60К 

0150469 Хорватія 

21 Інжектор варення Есіііагсі Р-4020 
МКН 

15827 СИТА 

22 Інжектор варення ЕйЬагсі Р-4020 
МКН 

15828 США 

23 Електроплита ПЕН 7-2-5,2-380 028 Україна 
24 Піч ротаційна ВУТ 144 Сиуоп 1507103 Франція 
25 Піч ротаційна ВУТ 144 Е Оиуоп 1507104 Франція 
26 
27 

Піч ротаційна ВУТ 144 Е Оиуоп 
Піч подова Рауаіііег 

1511162 
О'ЗЛЛЛЛ'5 1 ОСТ 

Франція 

28 
29 

Хліборізка 8оГіпог В¥45/11 
ПОЛОІбНЮВаЧ СVXЯпш Рлпі Хкіаіе^г' 

узиоиозі257 
15/112 

Франція 
Франція 

ЗО Лінія упаковки хліба Уісіпаг: 
- термотунель ТК2-В225 ЬОКО 
- стіл запайки Ь800 

0320 
0341 

Італія 
Франція 

31 Біокомпактор Е215.0411 Австрія 

32 Компактор для картону Е215.0412 Австрія 
33 Прес для поліетиленової плівки №119488 и . 

Швеція 
•' .. ^ ^ п^^^^.і^^ іа/люи машин, механізмів, устаткування підвищен 

небезпеки, сс марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу. 

у гіпермаркеті с; 245 побпчих місця, на 70 з них існуг підвищений рищк 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
50 приміщень та цехів; хлібобулочних випобів: кулінавії.пибний; відділи: СИПУ. . . П « Й . . „ » У , 



молочних виробів. 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості керуючий гіпермаркетом "АШАН - Сіті** Альдо де Гауденці (чергове навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці: ТзОВ ** Навчально - виробничий центр " Професійна 
безпека**, протокол засідання комісії з питань перевірки знань від 11 березня 2016 р. № 65-01-2016, 
начальник відділу обслуговування та ремонту обладнання Шкурлатович В.С., виробничий центр ** 
Професійна безпека**, протокол засідання комісії з питань перевірки знань від 11 березня 2016 р. № 
65-26-16, інженер з охорони праці Жидачевська Б.Б. протокол засідання комісії з питань перевірки 
знань від 03 листопада 2016 р. № 81-374-16; крім цього наказом по гіпермаркету 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб,відповідальних за дотримання вимог законодавства 
від 01.06.2016 року № 01 - ОП керівники відділів в зазначених вище підрозділах/відділах призначені 
відповідальними особами за дотримання вимог законодавства з питань ( 
промислової безпеки; 

> охорони праці та 

з питань охорони праці та промислової безпеки, 
наказом по гіпермаркету від 17.01.2017 РОКУ №2 створена служба з охорони праці (призначений 
інженер з охорони праці Жидачевська Б.Б.^: 

наявність служби охорони праці, 
наказом по підприємству від від 17.01.2017 РОКУ №1 затверджено рят^ положень, зокрема 
** Положення ПРО систему управління ОХОРОНИ праці**. **Положення - жж.̂ ,ж.ж.; ПРО службу ОХОРОНИ прані** та 
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань ОХОРОНИ прані**, наказом 
ПО ПІДПРИЄМСТВУ ВІД 04.04.2017 РОКУ № 5 ^ ОП введені в дію ІНСТРУКНІЇЗ ОХОРОНИ ппапі за ПІ 
та видами робіт: 

> ІНСТРУКЦІЇ з ОХОРОНИ праці за професіями 

наявність інструкцій, 
керівники робіт та працівники, які експлуатують обладнання пройшли навчання, з питань охорони 
праці у відповідності до вимог Типового положення про ПОРЯДОК проведення навчання та перевірки 
знань; наказом по гіпермаркету від 04.10.2016 року №3-10-ОП призначено постійно діючу комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці у складі: Закашанського О. Є., Шкурлатовича В.С., 
Жидачевської Б.Б. (всі троє пройшли чергове навчання перевірка знань від 11 березня 2016р.№65-
06-2016) та протокол засідання комісії з питань перевірки знань від 03 листопада 2016 р. № 374-07-
16; ТзОВ ** Навчально - виробничим центром ** Професійна безпека**, протокол засідання комісії з 
питань перевірки знань від 11 березня 2016 р. № 65-26-2016); під час прийняття на роботу та 
періодично проводиться інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці 

інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

в наявності експлуатаційна й технічна документація на устаткування підвищеної 
небезпеки; 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

підприємство забезпечено законодавчими та нормативно - правовими актами з охорони праці; в 
наявності куток охорони праці 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, 
відділи забезпечені інструкціями, технологічною та медичною документацією, плакатами з охорони 
праці та знаками безпеки. 

Мішель Ларівьєр 

(ініціали та прізвище) 

Декларац1»;^реєсїровЖ|^ журналі облі]^у ^суб!даІ9 
господарк№анняУ~^-терЙто оргашк|з [^ ї і^р^ ^ / 

_ _ _ _ _ _ 
Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печаткУ^^в ; 

разі її наявності. 
/ ч7 


