
Додаток 8 
до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 7 лютого 2018 р. № 48) 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
в і д п о в і д н о с т і м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї б а з и 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 

о х о р о н и п р а ц і 

Відомості про роботодавця ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», 
02140, Дарницький район, м. Київ, проспект Григоренка,43, Код згідно з ЄДРПОУ 32049199, 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, 
Генеральний директор ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» - Олів^є Лангле, тел.(044) 392 10 02, 

код згідно з ЄДРПОУ,прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
79032, м. Львів, вул. Джорджа ВашингтонаЗг, філія ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» 
Торговельний центр №37, директор - Олійник Ірина Ігорівна 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки) 

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

відсутній 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився 
(дата проведення аудиту) 

Я, Олійник Ірина Ігорівна, (ігупа.о1іупук@теІго.иа), директор ТЦ №37 ТОВ «МЕТРО Кеш енд 
Кері Україна» в м. Львів, що діє на підставі довіреності від 01.03.2018року №17-18, 

(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 (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму 
високої частоти (н.16, дод.6); 

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6, дод.6); 
- роботи верхолазні та скелелазні (п.14, дод.6); 

та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

- технологічні транспортні засоби (п.5, дод.7) 

Технологічні транспортні засоби: 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) 

Електричний візок Ь\УЕ180. 2010р.в. Лдент.№6128657. Швеція: Електричний візок Ь\УЕ180. 2010р.в.. 
Ідент.№6128658. Швеція; Електричний візок Ь\УЕ180. 2010р.в. Ідент.№6128659. Швеція; Електричний 
штабелер ККЕ140. 2010р.в.. Ідент.№6128049. Швеція: Електричний штабелер КЛЕ140. 2010р.в. Ідент. 
№6127987 .Швеція; Електричний штабелер ЯКЕ 140. 2010р.в.. Ідент.№6128067. Швеція; Електричний 
штабелер 8\УЕ 140.201 Ор.в.. Ідент.№ 6129188 .Швеція; Електричний штабелер 8\УЕ140. 2010р.в.. 
Ідент.№6129182.Швеція; Автонавантажувач С4Р150Т. 2010р.в.. Ідент.№СЕ352323.Італія 

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

КІЛЬКІСТЬ робочих місць всього - 96; у тому числі ті. на яких існує ризик виникнення травм - 36. 
Торговельний центр №37 (далі - ТЦ №37) включає в себе приміщення торговельної зали, 
приміщення приймання товару, приміщення для товарів короткого терміну зберігання (овочі, риба, 
молоко, м'ясо), м'ясний цех, рибний цех, адміністративні приміщення. Енергопостачання 
Торговельного центру здійснюється від ТП-1779. 
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: Директор Торговельного Центру №37 - (|)пій^ик І р и щ Х ^ ^ І 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАШ 



навчання та перевірку знань з загального курсу «Охорона праці» в ТзОВ «Західноукраїнський 
навчальний центр з охорони праці» (протокол №072-18 від 23.10.2018р.). Директором 
підприємства затверджено посадові та робочі інструкції працівників, в яких розподілено 
обов'язки, права, відповідальність та взаємовідносини за посадою. 

Провідний інженер з охорони праці ТЦ №37 - Каїнська Олеся Григорівна, протокол чергової 
перевірки знань з питань охорони праці №010-17. від 27.10.2017р по допуску до роботи в 
електроустановках до 1000В.. в якості інспектувальної особи, протокол перевірки знань з 
загальних питань ОП від 23.10.2018р. за № 072-18. 

Головний інженер ТЦ №37 - Татарин Василь Миколайович . (V група з електробезпеки до і вище 
1000В). Наказом від 22.11.2018р. за №136-ОД призначений відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства ТЦ №37. протокол перевірки знань «Правил технічої 
експлуатації електроустановок споживачі». ПУЕ. ПБЕЕС від 19.10.2018р. з а № 059-18: 
Наказом від 23.11.2018 року за №139-ОД - Татарин В.М. призначений відповідальною особою за 
безпечне виконання робіт на висоті в ТЦ №37. протокол чергової перевірки знань Правил НПА 
ОП 0.00-1.15-07 від 23.10.2018р. протокол № 067-18.Наказом від 23.11.2018р. за №140-ОД -
Татарин В.М. призначений відповідальною особою за технічний стан, безпечну експлуатацію 
навантажувачів, протокол перевірки знань Правил ОП під час експлуатації навантажувачів, 
затверджених Наказом МСП України від 27.08.18року за №1220 від 07.03.19року за № 006-19. 
Начальники відділів призначені відповідальними особами за безпечне проведення робіт 
навантажувачами. 

Наказом по ТЦ№37 20.01.15р. за №06-0Д визначено перелік робіт підвищеної небезпеки, які 
виконуються за нарядом-допуском. Проведено навчання керівників та виконавців робіт на висоті. 
Наказом від 19.03.2018р. за № 30-ОД «Про призначення комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці та пожежної безпеки» створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, 
виконанні робіт підвищеної небезпеки. Всі члени комісії пройшли навчання і перевірку знань 
з питань охорони праці. 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

Наказом ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» №494/1-ОД від 17.10.17р.створена служба з 
охорони праці, затверджено відповідні документи: «Положення про службу охорони праці». 
«Положення про систему управління охороною праці». «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» 
для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони 
праці. На договірній основі з учбовим комбінатом організовано навчання та повторну перевірку 
знань працівників підприємства, яких планується залучати до робіт з підвищеною небезпекою, 
перед їх допуском до роботи. Усі працівники проходять вступний, первинний на робочому місці та 
періодичні інструктажі з питань охорони праці і пожежної безпеки за підписом у відповідних 
журналах. Розроблено та введено в дію інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, в 
тому числі №15 - інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті: №4 - інструкція з 
охорони праці під час роботи на електронавантажувачі: №11 - інструкція з охорони праці під час 
роботи з електроштабелеукладачем. що керується з підлоги: №5 - інструкція з охорони праці під 
час робіт на автонавантажувачі. №12 - інструкція під час робіт з електровізками. №10 - інструкція 
при налагоджуванні і експлуатації електрообладнання до 1000В. В наявності необхідна 
експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що використовується при виконанні 
робіт підвищеної небезпеки, паспорти. Акти ТО. Акти діагностики, інструкції з експлуатації, 
журнали. Наказом від 06.10.17р. за №476-ОД затверджено і впроваджено Положення та процедура 
організації медичних оглядів працівників Торговельних центрів. 
аявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 

Працівники ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» забезпечені спецодягом та засобами індивідуаль
ного захисту в повному обсязі. Наказом Директора ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» від 
31.07.2018р. за №300-ОД розроблено та введено в дію Норми та процедура забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 



захисту. Пояси запобіжні, каски, драбини використовують за призначенням, зберігають у технічно 
справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, заміну, а також експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та експлуатаційних документів. Обладнано 
кабінет для навчання з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною нормативно-
правовою документацією й^жіОстатній кількості на паперовому та електронному носіях, а також в 
загальному доступ {./(^^^т^^ 

засобів |ндивиГуа]7̂ 0їЮ захисту нор̂ ативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

Олійник І.І. 
(ініціали та прізвище) 

« і :-/3 » ^ е з н я 2019р. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /9 с^ф^н^У 20/9 р . № ^ « ^ / / / У 

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення 
виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

. (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 

прГгійи?^"*^"™ номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої 
п п Г Г " ' Р ' Т ' " ™ «'Домовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби 1 мають відмітку в паспорті. } і' у «̂ і̂ ліаьииі 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 


