
Додаток 8 
До Порядку 

( в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №48

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця : ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»
02140, м.Київ, проспект П. Григоренка,43
Код ЄДРПОУ -32049199; Код виду діяльності за КВЕД -52.11.0.
Генеральний директор ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» Олів'є Ланґле 

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
33005, м. Рівне, вул. Макарова,21 , філія ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» 
в м. Рівне торговельний центр № 34, директор Антончук Володимир Володимирович. 

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

ПАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна», № 347.994128239.0045 від 01.10.2017р., 
термін дії 1 рік.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.

Я, Антончук Володимир Володимирович, директор торговельного центру № 34 в м. Рівне 
ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», що діє на підставі рішення Директорів від 19.10.2017 
року цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатації (застосування) таких машин , механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки: технологічні транспортні засоби:

-  навантажувач вильчатый DFG 316, 2007р.в., Німеччина, інв..номер 103400260,
ідентифікацій номер шасі FN 36384, серія, номер свідоцтва про реєстрацію КІ№  
062738, , номерний знак Т 5007 КІ,адреса реєс траціїм.Київ ;

- електонавантажувач ETV214, 2007р.в., Німеччина - інв..номер 103400218, 
ідентифікацій номер шасі 91042645, серія, номер свідоцтва про реєстрацію КІ №
062750., номерний знак Т 5019 КІ,адреса реєс трації м.Київ;

-  електонавантажувач ETV214, 2007р.в., Німеччина - інв..номер 103400216, 
ідентифікацій номер шасі 91042613, серія, номер свідоцтва про реєстрацію КІ№  
062747, , номерний знак Т 5016 КІ,адреса реєс трації м.Київ ;

- електонавантажувач ETV214, 2007р.в., Німеччина - інв..номер 103400217, 
ідентифікацій номер шасі 91042612, серія, номер свідоцтва про реєстрацію КІ№
062748., номерний знак Т 5017 КІ, адреса реєс трації м.Київ ;

-  електровізок EJE 118, 2007р.в., Німеччина, інв..номер 103400256, ідентифікацій 
номер шасі 90264376, серія, номер свідоцтва про реєстрацію КІ№  062740,, номерний 
знак Т 5009 КІ, адреса реєс трації м.Київ ;

- електровізок EJE 118, 2007р.в., Німеччина, інв..номер 103400258, ідентифікацій 
номер шасі 90246541, серія, номер свідоцтва про реєстрацію КІ№  062741,, номерний 
знак Т 5010 КІ, адреса реєс трації м.Київ ;
електровізок EJE 118, 2007р.в., Німеччина, інв..номер 103400257, ідентифікацій 
номер шасі 90246540, серія, номер свідоцтва про реєстрацію КІ№  062742,, номерний 
знак Т 5011 КІ,адреса реєс трації м.Київ;

-  електроштабелер EJC 214, 2007р.в., Німеччина, інв..номер 103400253, ідентифікацій 
номер шасі 90244461, серія, номер свідоцтва про реєстрацію КІ№  062743, , номерний 
знак Т 5012 КІ, адреса реєс трації м.Київ;



-  електроштабелер EJC 214, 2007р.в., Німеччина, інв..номер 103400254, ідентифікацій 
номер шасі 90244468, серія, номер свідоцтва про реєстрацію КІ№  062744, , номерний 
знак Т 5013 КІ, адреса реєс трації м. Київ ;

- електроштабелер EJC 214, 2007р.в., Німеччина , інв..номер 103400255, ідентифікацій 
номер шасі 90244460, серія, номер свідоцтва про реєстрацію КІ№  062745, , номерний 
знак Т 5014КІ, адреса реєс траціїм.Київ ;

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
41 робоче місце, з них 28 підвищеної небезпеки.

Виробничий процес проходить в основній будівлі торгівельного центру (торговий зал).
На території підприємства знаходяться котельня,тентовий навіс складського типу, крита 
автостоянка, трансформаторна підстанція 10,0тис.кВт, аварійний дизель-генератор, побутові 
вагончики та приміщення Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області 
( оренда) та ін..

Інші відомості:
Директор торговельного центру № 34 в м. Рівне ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» - 

Антончук Володимир Володимирович (протокол перевірки знань з питань охорони праці № 7 
від 19.01.2018 р.);
-провідний інженер з охорони праці-Грабовська Світлана Йосипівна (протокол перевірки 
знань з питань охорони праці № 21 від 02.03.2017 р . , під час вантажно - розвантажувальних 
робіт та безпечної експлуатації навантажувачів № 21-г від 02.03.2017 р .).

Наказом від 27.08. 2008 р. створено службу охорони праці в особі провідного інженера з 
охорони праці Грабовської С.Й.
Наказом № 162 від 24.10.2017 р. призначено Шевчука С.О. ( менеджера з ремонтно- 
експлуатаційного обслуговування ) відповідальним за технічний стан навантажувачів, який 
пройшов навчання під час вантажно - розвантажувальних робіт та безпечної експлуатації 
навантажувачів № 21-г від 02.03.2017 р .), Сироту І.М. (старшого менеджера відділу 
«Торговельний зал), Герінг О.М. ( начальника відділу «Молочні продукти» , Печоріну І. В.
( начальника відділу «Овочі та фрукти» відповідальними за організацію безпечного 
виконання робіт навантажувачами, які пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони 
в торгівельному центрі ( протокол №3 від 22.04. 2016 р.)

Наказами директора затверджено та введено в дію в ТОВ «Метро Кеш енд Кері» 
наступні внутрішні документи:

- Наказом від 18.07.08 р. за № 718/1-ОД « Система управління охороною праці» ;
- Наказом від 27.07.08 за № 939-ОД «Положення про службу охорони праці»;
- Наказом від 27.08.08 за № 940-ОД « Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці»;
- Наказом від 12.11. 2012 р. за№ 118-ОД «Про забезпечення працівників спецодягом , 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
Наказом від 02.10.2017 р. за№158-од «Про навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці» 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 в Рівненському ЕТЦ ДНОП.

Наказом від 24.10. 2017 р. за № 162-од « Про безпечну експлуатацію навантажувачів» 
електронаавантажувачі ETV 214, навантажувач вильчатий DFG 316 та електровізки EJE 
118 закріплені за відділом «Торговельний зал», електроштабелери EJC 214 закріплені за 
відділами «Овочі та фрукти», «Молочні продукти» , «Торговельний зал».

До виконання робіт на навантажувачах допущені водії навантажувачів , які пройшли 
навчання у КЗ «Навчально-курсовий комбінат» Рівненської обласної ради, щорічну 
перевірку знань з питань охорони праці та відповідний інструктаж згідно «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці.



На кожен вид технологічного транспортного засобу розроблені інструкції з охорони 
праці, затверджені, зареєстровані та видані керівникам відділів відповідно до 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
Технологічні транспортні засоби обслуговуються, ремонтуються сервісною організацією 

згідно укладеної угоди, щороку проходять технічний огляд ( Акт державного технічного 
огляду технологічного транспортного засобу № 35-18 від 21.022Ш8р.). На кожен 
транспортний засіб видана декларація відповідності стандартам ЄС.

В торгівельному центрі наявні необхідні документи , ідо регламентують виконання 
робіт підвищеної небезпеки.^

Директор ТЦ № 34

/

/У

В.В.АнтончукТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»
-А'-Д.

_____» -Д_

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
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