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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. 
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: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
2 робочих місця, з них 2 підвищеної небезпеки.

Трансформаторна підстанція 10,0тис.кВт знаходиться на території торгівельного центру. 
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 . , посвідчення по допуску до роботи в 
електроустановках до 1000В. в якості інспектувальногог працівника №3988-68 видане 
22.10.2007 р. ДП «Рівненським ЕТЦ , чергова перевірка знань 27.02.2017 р.
- відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства 
торгівельного центру менеджер з ремонтно-експлуатаційного обслуговування Шевчук 
Сергій Олександрович ( V група з електробезпеки до і вище 1000 В.), наказ про призначення 
відповідального № 34-220-од від 29.12.2017 р . , протокол перевірки знань по «Правилам 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» № 26 від 18.03.2016 р..
- особою, яка буде заміщувати відповідального за електрогосподарство у разі його 

відсутності призначено наказом № 34-220-од від 29.12.2017 р менеджера з ремонтно- 
експлуатаційного обслуговування ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» Татарин Василя 
Миколайовича (V  гр. з електробезпеки до і вище 1000 В., протокол перевірки знань від 
27.10.2017 р. №010-17).



Наказом від 27.08. 2008 р. створено службу охорони праці в особі провідного інженера з 
охорони праці Грабовської С.Й.

Наказами директора затверджено та введено у дію в ТОВ «Метро Кеш енд Кері 
Україна» 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. пожежної безпеки, ПБЕЕС, ПУЕ, ПТЕ 
— допускаються до роботи 2 особи.
Працівники підприємства, у встановлені терміни, пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці.
Є в наявності комплект документів на технологічні процеси (технічні умови), 
експлуатаційні документи на трансформатори силові.
На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених 
робіт. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального 
захисту згідно норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту (штанги оперативні, штанги переносних заземлень, 
діелектричні рукавички, діелектричні боти, покажчики напруги, інструмент з 
діелектричними рукоятками). Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та 
необхідні випробування із занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами 
безпечної роботи з інструментом та пристроями.
Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в
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