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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З О Б М Е Ж Е Н О Ю ВІДПОВІДАЛЬНЮТЮ « А Ш А Н УКРАЇНА
ГІПЕРМАРКЕТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
04073, М.КИЇВ, О Б О Л О Н С Ь К И Й Р-Н, П Р О С П Е К Т СТЕПАНА БАНДЕРИ, БУД. 15-А
місцезнаходження, код згідно з Є Д Р П О У .
ЗЗЧЧЗНЗ'І
БОЯН Д Р У А Р
прізвище, ім'я та по-батькові керівника
(032) 24 20 530, 5окі1пуку@аисЬап.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по-батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий.

місце проживання, реєстраційний номер облікової карти платника податків, номер
телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

81130, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., П У С Т О М И Т І В С Ь К И Й РАЙОН,
С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, БУД.ЗО
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації(застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

перед

ПрАТ «УПСК», строк дії - І рік. Серії 220/02-НР №033/200/18 0 0 0 1 1 3 , від 12.07.2018р.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

11.07.2018 р.
(дата проведення аудиту)

Я, БОЯН ДРУАР К Е Р У Ю Ч И Й М А Г А З И Н О М ТОВ « А Ш А Н УКРАЇНА
ГІПЕРМАРКЕТ»
(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 та промислової
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації

р.

2
( застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
1. Технологічні транспортні засоби / п. ЗДодатку 7 до Порядку/
- Електронавантажувач ( ЕРО-320), державний номерний знак-Т4092ЛВ,
виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина,
Електроштабелер (ЕІС-214), державний номерний знак-Т4093ЛВ,
виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина,
- Електроштабелер (ЕІС-214), державний номерний знак-Т4097ЛВ,
виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина,
Електроштабелер (ЕІС-214), державний номерний знак-Т4091ЛВ,
виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина,
Електроштабелер (ЕТУ-112), державний номерний знак-Т4094ЛВ,
виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина,
- Електроштабелер (ЕІС-112), державний номерний знак-Т4095ЛВ,
виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина,
- Електроштабелер (ЕІС-214), державний номерний знак-Т4098ЛВ,
виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина,
- Електроштабелер (ЕТУ-112), державний номерний знак-Т01044ВС,
виготовлення-2013р., країна виготовлення -Німеччина,
Електровізок(ЕіЕ-116), державний номерний знак-Т3961ЛВ, дата
виготовлення-2009р., країна виготовлення - Німеччина
Електровізок(ЕІЕ-225), державний номерний знак-Т4096ЛВ, дата
виготовлення-2009р., країна виготовлення - Німеччина,
Електровізок(ЕіЕ-116), державний номерний знак-Т4099ЛВ, дата
виготовлення-2009р., країна виготовлення - Німеччина
- Електровізок(ЕіЕ-116), державний номерний знак-Т4100ЛВ, дата
виготовлення-2009р., країна виготовлення - Німеччина

дата
дата
дата
дата
дата
дата
дата
дата

( найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, тип або марка(за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються таУабо експлуатуються ( застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць -12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 8,
будівель і споруд ( приміщень)-1, виробничих об'єктів ( цехів,дільниць, структурних підрозділів)-1
Виробничими об'єктами, на яких виконується експлуатація заявлених машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки є майданчики.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і
споруд ( приміщень), виробничих об'єктів ( цехів,дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Наказом директора № 8-ОП від 10.01.2018 р. Жидачевську Богдану Богданівну
призначено інженером з охорони праці.
Наказом № 7-ОП від 13.03.2018р. керівника відділу ремонту і обслуговування
обладнання Шкурлатовича Володимира Станіславовича призначено відповідальним
за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічних транспортних засобів.
Наказом по підприємству № 12-ОП від 08.06.2018р. начальника відділу по
ремонту і обслуговуванню обладнання Галадія Романа Івановича призначено особою,
відповідальною за електрогосподарство.
Наказом № 4-ОП від 10.01.2018 р. створена постійно діючої комісії з перевірки

'

з

знань з питань охорони праці., склад постійно діючої комісії з ОП Товариства:
голова комісії - уповноважений найманими працівниками особа з питань О П
Бек Михайло Степанович, члени комісії: інженер з ОП - Жидачевська Богдана
Богданівна,

начальник

відділу

по

ремонту

і

обслуговування

обладнання

Шкурлатович Володимир Станіславович.

( прізвище, ім'я та по-батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки,

Створення та функціонування служби охорони праці обумовлені ст. 15 Закону
України «Про охорону праці». Відповідно до зазначеного наказу № 8-ОП
10.01.2018 р.

Жидачевську Богдану Богданівну призначено інженером з

від

охорони

праці, який керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про
службу

охорони

праці

підприємства.

Положення

про службу

охорони

праці,

розроблене на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони
праці, і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність працівників,
їхні умови праці та інші специфічні фактори підприємства, визначає структуру
служби, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно
до чинного законодавства. На підприємстві ведуться відповідні журнали з охорони
праці, а саме: «Вступного інструктажу», «Реєстрації інструктажів з охорони праці»,
«Реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці», «Обліку робіт, що виконуються за
нарядами і розпорядженнями», «Обліку та зберігання засобів захисту».

наявність служби охорони праці,

Згідно зі СТ.18 Закону України «Про охорону праці» та п. 3.10. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці НПАОП 0.00-4.12-05 з керівників та посадових осіб підприємства створена
наказом № 4-ОП від 10.01.2018 р.

постійно діюча комісії для проведення навчання

та перевірки знання з питань охорони праці у своїх працівників, що залучені до
виконання робіт підвищеної небезпеки. Зазначена перевірка знань з охорони праці та
проведення

вступного

та первинного

інструктажів

організована

відповідно

до

затвердженого директором Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань

з

питань

охорони

праці

ТОВ

«АШАН

Україна

ГІПЕРМАРКЕТ»,

яке

розроблене на основі Типового.
Склад постійно діючої комісії: голова комісії - уповноважений найманими
працівниками особа з питань ОП Бек Михайло Степанович, члени комісії: інженер з
ОП

-

Жидачевська

Богдана

Богданівна,

начальник

відділу

по

ремонту

і
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обслуговування обладнання Шкурлатович Володимир Станіславович.

Комісія Підприємства проводить щорічну перевірку знань з питань охорони
праці у своїх працівників. Результати перевірки оформлені протоколами встановленої
форми.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та
охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці, а саме:
-«Реєстрації інструкцій з охорони праці»;
-«Протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»;
- «Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;
-«Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;
- « О б л і к у навчання працівників з охорони праці»;
- « О б л і к у робіт за нарядами та розпорядженнями;
- « О б л і к у засобів захисту»;
-«Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту»,
які ведуться на Підприємстві, та затверджені директором Підприємства.
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про охорону праці» робітники підприємства
забезпечені

засобами

колективного

та

індивідуального

захисту, згідно

діючих

нормативно-правових актів та норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту. Наказом № 1 від 17.01.2017р. на підприємстві затверджено
положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту працівників.
Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені та
введені в дію наказом директора від № 1

від 17.01.2017р., відповідні положення з

охорони праці, а саме:
Положення службу охороною праці.
Положення про систему управління охороною праці.
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці.
Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту працівників.
Інженер з ОП Жидачевська Богдана Богданівна, керуючий магазином Боян
Друар, працівниками особа з питань ОП Бек Михайло Степанович, начальник відділу
по ремонту і обслуговування обладнання Шкурлатович Володимир Станіславович
пройшли навчання та перевірку знання Законодавчих актів і нормативних документі?
з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої
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допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (загальний курс з О П ) у ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека»

та отримали

відповідні посвідчення. У роботі .комісії

приймали участь представники ГУ Держпраці у Київській облісті.
Наказом по підприємству № 12-ОП від 08.06.2018р. начальника відділу по
ремонту і обслуговуванню обладнання Галадія Романа Івановича призначено особою,
відповідальною за електрогосподарство. Він пройшов навчання і перевірку знання
НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Н П А О П 40.1-1.32-01
Правила

будови

НПАОП

електроустановок.

40.1-1.07-01

Правила

Електрообладнання
експлуатації

спеціальних

установок,

електрозахисних

засобів

з

підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в
електроустановках напругою до 1000 В

у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та

отримав відповідне посвідчення.
Наказом № 7-ОП від 13.03.2018р. керівника відділу ремонту і обслуговування
обладнання Шкурлатовича Володимира Станіславовича призначено відповідальним
за безпечну експлуатацію та технічний стантехнологічних транспортних засобів.
Вона пройшла навчання і перевірку знання НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і
безпечної експлуатації навантажувачів у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»

та

отримали відповідні посвідчення. У роботі комісії приймали участь представники ГУ
Держпраці у Київській області.
Фахівці підприємства: Романчук Тетяна Юріївна, Маринок Василь

Васильович,

Онищенко Валентин Іванович, Крупка Віталій Анатолійович пройшли навчання з
професії

«Водій

навантажувача

за спеціальністю

електронавантажувач»

«НВЦ

«Професійна безпека» та отримали відповідні посвідчення. Розроблено інструкцію з
охорони праці при роботі на електронавантажувачі.
Фахівці підприємства: Ліскевич Василь Ігорович, Гирун Сергій Миколайович, Хомин
Роман

Романович

пройшли

навчання

спеціальністю електронавантажувач»

з

професії

«Водій

навантажувача

«НВЦ «Професійна безпека» та

за

отримали

відповідні посвідчення. Розроблено інструкцію з охорони праці при роботі на
електронавантажувачі.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На

устаткування

підвищеної

небезпеки,

які

експлуатуються

знаходиться

у

власності підприємства є свідоцтва про реєстрацію та інструкції з експлуатації
заводів виробників.
Свідоцтво

про

реєстрацію

електронавантажувач

(

великотоннажного

ЕРС-320),

державний

транспортного

номерний

виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина.

засобу

знак-Т4092ЛВ,

на
дата

б'
Свідоцтво

про

реєстрацію

електроштабелер

(ЕіС-214),

великотоннажного
державний

транспортного

номерний

засобу

на

знак-Т4093ЛВ, , дата

виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина.
Свідоцтво

про

реєстрацію

електроштабелер

(ЕіС-214),

великотоннажного
державний

транспортного

номерний

засобу

знак-Т4097ЛВ,

на
дата

виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина.
Свідоцтво

про

реєстрацію

електроштабелер

(ЕІС-214),

великотоннажного
державний

транспортного

номерний

засобу

знак-Т4091ЛВ,

на
дата

виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина,
Свідоцтво

про

електроштабелер

реєстрацію
(ЕТУ-112),

великотоннажного
державний

транспортного

номерний

засобу

знак-Т4094ЛВ,

на
дата

виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина.
Свідоцтво

про

реєстрацію

електроштабелер

(ЕіС-112),

великотоннажного
державний

транспортного

номерний

засобу

знак-Т4095ЛВ,

на
дата

виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина.
Свідоцтво

про

реєстрацію

електроштабелер

(ЕІС-214),

великотоннажного
державний

транспортного

номерний

засобу

знак-Т4098ЛВ,

на
дата

виготовлення-2009р., країна виготовлення -Німеччина.
Свідоцтво

про

електроштабелер

реєстрацію
(ЕТУ-112),

великотоннажного
державний

транспортного

номерний

засобу

знак-Т01044ВС,

на
дата

виготовлення-2013р., країна виготовлення -Німеччина.
Свідоцтво

про

реєстрацію

великотоннажного

транспортного

засобу

на

електровізок(ЕіЕ-116), державний номерний знак-Т3961ЛВ, дата виготовлення2009р., країна виготовлення - Німеччина.
Свідоцтво

про

реєстрацію

великотоннажного

транспортного

засобу

на

електровізок(ЕІЕ-225), державний номерний знак-Т4096ЛВ, дата виготовлення2009р., країна виготовлення - Німеччина.
Свідоцтво

про

реєстрацію

великотоннажного

транспортного

засобу

на

електровізок(ЕІЕ-116), державний номерний знак-Т4099ЛВ, дата виготовлення2009р., країна виготовлення - Німеччина.
Свідоцтво

про

реєстрацію

великотоннажного

транспортного

засобу

на

електровізок(ЕІЕ-116), державний номерний знак-Т4100ЛВ, дата виготовлення2009р., країна виготовлення - Німеччина.

експлуатаційної документації.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Нро охорону праці» робітники підприємства
забезпечені

засобами

колективного

та

індивідуального

захисту,

згідно

діючих

'

"

1

нормативно-правових актів та норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту. Наказом № 1 від 17.0і.2017р. на підприємстві затверджено
положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального

захисту працівників. Працівники

підприємства

забезпечені 313: черевики утеплювальні-24пари, шапка утеплювальна-24шт, жилет12шт,

куртка

утеплювальна-24шт.,

рукавички

ХБ-24

пари,

напівкомбінезон

на

утеплювальній підкладці-24 шт, рукавички гумові-24 пари, фартух бавовняний-24 шт.,
черевики шкіряні з металевим носком-24 пари.

засобів індивідуального захисту.
Підприємство
нормативно-правовими

в

достатньому

актами

з

обсязі

охорони

забезпечене
праці,

законодавчими

стандартами,

та

технічною

документацією, інструкціями, якими керується при виконанні робіт.
У Товаристві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань
з питань охорони праці. Обладнано приміш,ення для проведення навчання та вступного
інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною
літературою, наглядними посібниками. Матеріально-технічна база відповідає

вимогам

чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Працівникам, які при необхідності залучатимуться до виконання робіт підвищеної
небезпеки, передбачити проходження планового профілактичного медичного огляду
відповідно до вимог Порядку проведення

медичних оглядів працівників

певних

категорій, затвердженого наказом від 24.04.2007 р. № 246 М О З України, а також
відповідне фахове навчання і перевірку знань з питань охорони праці з дотриманням
законодавчих актів про охорону праці, галузевих норм і правил.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально- методичного забезпечення).

Боян Друар
(ініціали та прізвище)
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