
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 ТО В “Епіиентр К”_______________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 02139, м. Київ вул Берковеиька 6-К ЄДРПОУ32490244, код КВЕД 47.78роздрібна
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах_______________

телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи —  підприємця: прізвище
Генеральний директор Михайлишин Петро Йосипович___________________________
ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер
тел. (044)561-27-90, 561-27-50. факс (044)561-27-91. 594-51-45 s . s h p e tu n ß e v ic e n tr k . com
облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Будівельно-господарський гіпермаркет “Епіиентр К ”м. Шубно ТОВ “Епіиентр К ”
36500 Україна. Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського 119 В 

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устатковання 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, Міськевич Володимир Анатолійович , який діє на підставі Довіреності №2740 від 30.12.2017 р.
(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:
5. Технологічні транспортні засоби. - 4 шт

-автонавантажувач модель MF30G470. ідентифікаиійний №17007, двигун M230589Y, 
2017року випуску, державний номерний знак Т01030ВК. завод виготовлювач -  ТОВ «Мікро-Ф» 
м.Львів, Україна
______-навантажувач JUNGHEINRICH EFG 220. ідентифікаційний MFN547503, двигун
MFN547503, 2017 року випуску, державний номерний знак Т01044ВК, завод виготовлювач 
JUNGHEINRICH AG Hamburg. Німеччина:
_____ -електричний штабелеукладач JUNGHEINRICH EJC 112, ідентифікаиійний №
90354897, двигун № 90354897, 2009 року випуску, державний номерний знак 00099АІ, завод 
виготовлювач JUNGHEINRICH AG Hamburg. Німеччина
_______-електричний візок вантажний JUNGHEINRICH EJC 116, ідентифікаиійний №
98179586. двигун № 98179586, 2017 року випуску, державний номерний знак Т01045ВК, завод 
виготовлювач JUNGHEINRICH AG Hamburg. Німеччина_____________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищено 
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються 
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі



В склад гіпермаркету входять торговий зал, склад (прийом та відвантаження товару). кафе. 
форматно-розкрійна дільниця.
тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів(цехів, 

дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

В. о. директора будівельно — господарського гіпермаркету “Епіцентр К ” м. Лубно 
Міськевич Володимир Анатолійович. головний енергетик ІПпетун Сергій Володимирович, 
комериійний директор Тупаєиь Максим Миколайович. призначені відповідальні за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки наказом 5- 
О від 08.08.2017р . Наказом 3-ОП від 02.01.2018року виконання функиій служби охорони праиі 
покладено на інженера з охорони праиі Якушко П.З.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
_____ Наказом Генерального директора №11- ОП від 19.04.2018р та наказом в.о. директора
гіпермаркету №18-ОП від 22.04.2018року введено в дію “Положення про систему управління 
охороною праиі”, ‘Положення про службу охорони праиі”. “Положення про порядок 
навчання і перевірки знань з питань охорони праиі”, “Положення про порядок забезпечення 
праиівників спеиіальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”. Положення 
пророзробку інструкиій з охорони праиі”. “Положення про діяльність уповноважених 
найманими праиівниками осіб з питань охорони праиі”

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

______У гіпермаркеті розроблені посадові інструкиії. інструкиії з охорони праиі за видами
робіт і за професіями. які переглядаються у відповідності до вимог нормативно-правових 
актів. В наявності інструкиії з охорони праиі: для водія навантажувача (№ 4). інструкиія з 
охорони праиі під час вантажо-розвантажувальних робіт (№137)) — затверджені наказом № 
24-ОП від 24.07.2018

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
_____ Наказом №19-ОП від 09.11,2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань
з питань охорони праиі в складі: Голова комісії Міськевич В.А. - в.о. директора будівельно- 
господарського гіпермаркету “Епіиентр К ” м. Дубно. ІПпетун С.В. - головний енергетик, 
Якушко П.З. - інженер з ОП. Загальними зборами трудового колективу обрано 
уповноважену особу з питань охорони праиі гіпермаркету Бєлова Олександра 
Володимировича
_____ Праиівникі відповідальні за безпечний стан і за безпечне проведення робіт
навантажувачами обслуговуючий і ремонтний персонал пройшли навчання і перевірку знань з 
питань охорони праиі відповідно до вимог чинного законодавства та отримали групу з 
електробезпеки, а саме: “Правила охорони праиі під час експлуатаиії навантажувачів”, 
“Правила будови і безпечної експлуатаиії навантажувачів”. “Правила охорони праиі під час 
вантажно- розвантажувальних робіт” та отримали посвідчення - головний енергетик 
ІПпетун Сергій Володимирович посвідчення №2138-140-18 (5 гр. з електробезпеки), начальник 
прийому товару Бєлов Олександр Володимирович посвідчення №209-17-05 ( 3 гр. з 
електробезпеки), комериійний директор Тупаєиь Максим Миколайович посвідчення №209-17- 
02 (3 гр з електробезпеки), інженер з охорони праиі Якушко Петро Захарович посвідчення 
2137-140-18 (4  гр. з електробезпеки)
______ Водії що керують навантажувачем пройшли навчання в ДП “Навчально-курсовий
комбінат “Рівнебуд”” та отримали свідоитво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікаиії та присвоєно кваліфікаиію водій автонавантажувача та водій 
електронавантажувача (4 розряд): Горнійчук Олег Ростиславович, Бєлов Олександр



Володимирович. Придюк Володимир Миколайович. Ярмолюк Віталій Васильович. Шевченко 
Максим Володимирович та присвоєно третю групу з електробезпеки.
______Усі структурні підрозділи гіпермаркету забезпечені необхідними інструкиіями та
експлуатаиійною документаиією. Виконаєш робіт підвищеної небезпеки проходять у 
встановлені терміни повторні медичні огляди.
_____ Праиівники гіпермаркету (робітники) пройшли навчання і перевірку знань з питань
охорони праиі в комісії з перевірки знань з питань охорони праиі протоколи №01-011— 15-ОП
_____ 3 праиівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праиі (вступні.
первині, повторні, иільови)
_____ Праиівники гіпермаркету забезпечені наступними засобами індивідуального захисту:
спеиодягом. спеивзуттям. рукавииями, куртками ватними, касками будівельними.
______ В наявності: положення про систему управління охороною праиі: Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праиі праиівників. Програма 
вступного інструктажу: журнал вступного інструктажу, журнал інструктажу на 
робочому місиі. журнал реєстраиії інструкиій з охорони праиі. журнал обліку та зберігання 
засобів захисту, журнал прийому та видачі балонів, перелік робіт які виконуються за наряд- 
допусками.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, в наявності
інструкції з охорони праці: для

Нормаї вно-правова, матеріально-технічна та навчально-методична база відповідає
інь охорони праиі та промислової безпеки.

о-технічної бази навчально-методичного забезпе'

Декларація зареєі 
Держпраці 
№

(У (ініціали та прізвище)

обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
............... ......д ■__

Р* І Управління Д ерж праці у  Рівненській області І
| ЗА Р Е Є С Т Р О В А Н О
< № ч^^?£ л )ід «  2 (

______ (посада, підпис) Іу /

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


