
Декларація 
відповідності матеріально-технічної бази 

роботодавця вимогам законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Епіцентр К”, 02139, м.Київ, вул. Братиславська, 11, ЄДРПОУ 32490244, ІПН 
324902426531, МФО 300023, КВЕД 47.78

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки: м.Рівне, вул.Макарова, 17.

Директор гіпермаркету “Епіцентр К” м.Рівне —  Кононенко Ігор 
Вікторович, телефон 0362-46-02-70.

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 
номер і дата його видачі) —  відсутня.

Я, Кононенко Ігор Вікторович, 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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на 
висоті понад 1.3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що 
виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з 
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних підіймачів та будівельних підйомників.

Тнттті в ід о м о с т і :
В гіпермаркеті “Епіцентр К” м.Рівне створено службу охорони праці. 

Функції служби охорони праці, згідно наказу директора товариства №1-оп від
02 січня 2017р., покладено на інженера з охорони праці Матко Миколу 
Володимировича, який пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
“Рівненський експертно-технічний центр” із законодавчих актів з охорони праці 
(Загальний курс), НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.15-07, посвідчення 
№523-17-17, протокол від 17.02.2017р. №17.

В гіпермаркеті “Епіцентр К” м.Рівне розроблено, затверджено та введено в
дію:

- Інструкції з охорони праці, які затверджені наказом генерального 
директора №16-оп від 07 серпня 2016р та №17-оп від 26 жовтня 2016р;



- Положення про службу охорони праці, яке затверджене наказом 
генерального директора №2-оп від 14 березня 2012р;

- Положення про систему управління охороною праці, яке затверджене 
наказом генерального директора №2-оп від 14 березня 2012р;

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці, яка затверджене наказом генерального директора №2-оп від 14 
березня 2012р;

- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, яке 
затверджене наказом генерального директора №2-оп від 14 березня 2012р;

- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, яке 
затверджене наказом генерального директора №7-оп від 07 листопада 2008р;

- Положення про проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, яке затверджене наказом генерального директора №7-оп від 07 
листопада 2008р;

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці, яке затверджене 
наказом генерального директора №7-оп від 07 листопада 2008р;

В гіпермаркеті “Епіцентр К” м.Рівне є в наявності та ведуться:
- Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому

місці
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
- Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв
- Журнал огляду та випробувань засобів захисту

В гіпермаркеті “Епіцентр К” м.Рівне, наказом №20-оп від 20.02.2017р 
створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці в 
складі:

Голова комісії: Кононенко Ігор Вікторович -  директор;
Члени комісії: Міськевич Володимир Анатолійович- комерційний директор;

Матко Микола Володимирович -  інженер з охорони праці

Кононенко Ігор Вікторович - директор гіпермаркету, пройшов навчання та 
перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових 
актів до нього в ТОВ “Радар центр”, посвідчення №135-15-08, протокол №135- 
15 від 06.02.2015р. Пройшов навчання та перевірку знань із законодавчих актів 
з охорони праці (Загальний курс), НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.15-07 в 
ТОВ “Радар центр”, посвідчення №101-16-2015, протокол №135-15 від 
06.02.2015р.

Міськевич Володимир Анатолійович -  комерційний директор, пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього в ТОВ “Радар центр”, посвідчення №1985- 
14-07, протокол №1985-14 від 26.12.2014р. Пройшов навчання та перевірку



знань із законодавчих актів з охорони праці (Загальний курс), НПАОП 0.00- 
1.71-13, НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ “Радар центр”, посвідчення №1985-14-07, 
протокол №1985-14 від 26.12.2014р.

Матко Микола Володимирович- інженер з охорони праці, пройшов 
навчання та перевірку знань в ДП “Рівненський експертно-технічний центр” із 
законодавчих актів з охорони праці (Загальний курс), НПАОП 0.00-1.71-13, 
НПАОП 0.00-1.15-07, посвідчення №246-16-07, протокол від 17.02.2017р. №17.

Директором гіпермаркету “Епіцентр К” м.Рівне затверджено:
- 25 листопада 2011р. перелік робіт підвищеної небезпеки, які 

виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази 
роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки;

- 09 березня 2015р. перелік видів робіт підвищеної небезпеки;
- 07 грудня 2011р. перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки;
- ЗО квітня 2013р. перелік професій працівників, які виконують роботи з 

підвищеною небезпекою;
- 07 березня 2013р. перелік професій, посадових осіб, які звільняються від 

проходження первинного, повторного інструктажів з охорони праці;
- 07 листопада 2008р. перелік робіт де є потреба в професійному доборі;
- 09 березня 2015р. перелік нормативно-правових документів, що 

регламентують безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечну 
експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки

- 07 листопада 2008р. перелік професій, працівники, які підлягають 
періодичному медичному огляду.

Наказом директора гіпермаркету “Епіцентр К” м.Рівне №13-оп від 
02.02.2016р. призначено відповідальні особи за безпечне виконання робіт на 
висоті.

Директором гіпермаркету “Епіцентр К” м.Рівне затверджена “Посадова 
інструкція з охорони праці для відповідальної особи за безпечне виконання 
робіт на висоті” від 14.03.2011р.

Директором гіпермаркету “Епіцентр К” м.Рівне затверджений перелік 
засобів індивідуального та колективного захисту, які регламентують безпечне 
виконання робіт на висоті від 04.01.2011р.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки забезпечені 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального та колективного 
захисту, пройшли медичний огляд.



Працівники гіпермаркету пройшли вступний інструктаж та інструктажі на 
робочому місці, про іцо є відповідні записи в журналах інструктажів 
встановлених форм.

Наказом генерального директора ТОВ “Епіцентр К” розроблені інструкції 
з охорони праці, які регламентують безпечне виконання робіт на висоті та 
затверджені наказом генерального директора №16-оп від 07 серпня 2016р та 
№17-оп від 26 жовтня 2016р:

№
інстр. Назва інструкції

87 Інструкція з охорони праці при користуванні драбиною пересувною , 
стремянкою

99 Інструкція з охорони праці щодо надання до лікарняної допомоги 
потерпілим

100 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті

102
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 
застосуванням 313

З працівниками гіпермаркету “Епіцентр К” м.Рівне проведено навчання з 
питань охорони праці та перевірку знань. Результати перевірки знань 
оформлені протоколом перевірки знань №6-1 -  №6-10 від 08.07.2016р.
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