
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця________ ТОВ «Епіцентр К»______________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________ Україна. 02139. м. Київ в у л . Братиславська. 11. ЄДРПОУ 32490244__________________
місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ 

________________ Генеральний директор Михайлишин Петро Йосипович_________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер

паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається 

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби

і мають відмітку в паспорті);

тел. (044) 561-27-90. 561-27-50. Факс (044) 561-27-91. 594-51-45. E-mail OR@kv.epicentr.com__________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________________________гіпермаркет «Епіцентр К» м. Рівне.______________________________
_____________________________ 33005. м. Рівне, вул. Макарова.17___________________________________

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

усталювання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди немає______________________

(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, Суржик Олександр Олександрович, який діє на підставі Довіреності №2350 від 24.07.2017р. 

(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:

Технологічні транспортні засоби (п.5. дод.7) - 1шт:____________________________________________ _
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

Тип Марка заводський Рік Країна
номер виготов виробник

1) Електронавантажувач____________іЗипдІїеіпгісІї ЕЕС 218К ЕК441690 2012_____ Німеччина

їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються:
К ількість робочих місць, на яких і с н у є  підвищений ризик виникнення травм  при роботах на________________

технологічних транспортних засобах - 3 роб, місць. 11 структу рних підрозділів.___________________________________
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує 

Будівля гіпермаркету (торговий зал, склад (прийом та відвантаження 
товару), господарська дільниця, трансформаторна підстанція 10/0.4кВ,
кафе, форматно-розкрійна дільниця________________________________________
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’ єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів).
Інші відомості в.о. директора гіпермаркету “Епіцентр К” м. Рівне Суржик Олександр

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань навчання

Олександрович, інженер з охорони праці Матко Микола Володимирович, головний енергетик Лозян
та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту нормативно- правової та

Сергій Анатолійович, заступник директора з технічних питань Якимюк Сергій Леонович.
матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення")

Начальники вілпілів: Басюк Руслан Анатолійович. Воловодік Олександр Ярославович. Дубатовка
Богдан Георгійович. Лисюк Андрій Миколайович. Носачук Сергій Миколайович. Дудко Андрій
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Валерійович. Степанов Василь Сергійович. Фурс Надія Іванівна, Хавхун Ігор Леонідович, 
Андрійчук Валентина Борисівна. Корзун Олег Вікторович - наказом по підприємству від 15 січня 
2018р. призначені відповідальними за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки Наказом № 4-ОП від 29.01.2018 року створено службу охорони праці, наказом 
генерального директора №2-ОП від 02.03.2012 року введено в дію “Положення про систему 
управління охороною праці” . “Положення про службу охорони праці” . “Положення про порядок 
навчання і перевірки знань з питань охорони прані” . “Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту” . У Товаристві розроблені посадові та робочі інструкції, інструкції з охорони праці за 
видами робіт й за професіями, які переглядаються у відповідності до вимог нормативно-правових 
актів (останні перегляди 07.08.2015 і 26.10.2015): у с і  структурні підрозділи гіпермаркету забезпечені 
необхідними інструкціями та експлуатаційною документацією. Директор гіпермакету «Епіцентр К» 
м. Рівне Суржик Олександр Олександрович, інженер з охорони праці Матко Микола 
Володимирович, заступник директора з технічних питань Якимюк Сергій Леонович та інші 
посадові особи гіпермаркету пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 
Наказами по гіпермаркету призначено відповідальних осіб за стан умов і охорону праці у 
структурних підрозділах гіпермаркету. за справний стан та безпечну експлуатацію устатковання та 
виконання робіт підвищеної небезпеки. Загальними зборами трудового колективу обрано 
уповноважену особу з питань охорони праці гіпермаркету. Наказами по гіпермаркету створено 
Комісію з питань охорони праці. Комісію з перевірки знань з питань охорони праці гіпермаркету. 
Працівники, які в и к о н у ю т ь  роботи підвищеної небезпеки в гіпермаркеті. пройшли в установленому 
порядку навчання та перевірку знань з питань охорони праці та інструктажі з охорони праці з 
безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки по відповідних інструкціях. Виконавці робіт 
підвищеної небезпеки проходять у Встановлені терміни повторні медичні огляди та забезпечені 
засобами індивідуального захисту, спеціальним одягом та взуттям відповідно до галузевих норм. 
Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони 
праці. Працівники, які використовують в роботі навантажувач пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони прані. Призначено відповідальну особу за справний технічний стан та 
безпечну експлуатацію навантажувачів — т.в.о. начальника відділу «Доставка» Кангаша О.В.

Технологічні транспортні засоби гіпермаркету “ Епіцентр К”  м. Рівне зареєстровані відповідно 
до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пройшли державний технічний огляд 29.01. 
2018 р о к у  д і й с т ^ ^ у *  ^ МН-3019р.
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Декларація зареєстрована в журналі обліку су б ’ єктів господарювання у  територіальному органі 
Держпраці “ _____” ___________________ 20____ р. №_______

л о А

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.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

Управління Держпраці'у"Рівненській області"!
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