
/
Додаток 8 

до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018р. №48)

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 вул. Берковепька. 6-К. 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

картки платника податків та повідомили про це відцовідний орган державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті);

тел. /факс (044) 561-27-51. E-mail rv.op@epicentrk.com_____
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пощти;

________________Гіпермаркет «Епіцентр К» м. Рівне ТОВ «Епіцентр К»_________________
33005. м . Рівне. ВУЛ. Макарова.17

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 прані: не проводився___________
(  дата проведення аудиту)

Я, Суржик Олександр Олександрович, який діє на підставі Довіреності №4411 від 27.12.2019 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, устаткування 
підвищеної небезпеки: Технологічні транспортні засоби
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки.

Тип Марка заводський Рік Країна

І )Електронавантажувач Juneheinrich EFG 218К
номер
FN429507

виготов
2011

виробник
Німеччина

2)Електоонавантажувач Juneheinrich EFG 2І5К FN385071 2008 Німеччина
3 )Е л ектронавантажувач Juneheinrich EFG 218K-- FN385044 2008 Німеччина
4)Автонавантажувач Juneheinrich TFG 430 FN315461 -. 2005 Німеччина
ЗЇАвтонавантажувач DOOS AN G30 E5 MG00290 2008 Корея
бїАвтонавантажувач DOOS AN G30 E5 MG00291 2008 Корея
УЇЕлектпоштабелео Juneheinrich EKS 210 FN429810 2012 Німеччина
8)Електт)оштабелео Juneheinrich ETV II4 91053886 2008 Німеччина
9)Електооштабелео Juneheinrich EJC 214 90313309 2008 Німеччина
10)Електроштабелер Jungheinrich EKS 31 OK FN3 85448 2008 Німеччина
І І)Електооштабелер Juneheinrich ETV 116 91053881 2008 Німеччина
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12)Електроштабелер Іипейеіпгісії ЕТУ 114 91053885 2008 Німеччина
1 ЗІЕлектроштабелер Іипейеіпгісії Е1Е 116 90313305 2008 Німеччина
141Електроштабелер Іипейеіпгісії Е1Е 116 98038644 2011 Німеччина
15)Електроштабелео ІипаЬеіпгісІг Е1Е 214 90342227 2009 Німеччина
1 бІЕлектпоштабелео ІиппЬеіпгісЬ Е1Е 214 90398247 2011 Німеччина
17)Електпичний ІипеЬеіпгісЬ ЕКМ 202 91643845 2019 Німеччина
горизонтальний комісіонер 
18)Електоичний візок .їипчЬеіпгісІї Е1Е 116 98259410 2019 Німеччина
вантажний

їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконхтоться та/або 
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
отримання відповідного дозволу

експлуатуються номер 
(застосовуються) без

Кількість робочих місць 415. з них на 32 існує підвищений ризик виникнення травм.______

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

в  склад гіпермаркету входять торговий зал, склад (прийом та відвантаження товару), 
господарська дільниця, кафе, форматно-розкрійна дільниця

Інші відомості директор гіпермаркету “Епіцентр К” м. Рівне Суржик Олександр 
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки)
Олександрович, головний енергетик Лозян Сергій Анатолійович, заступник директора з 
технічних питань Якимюк Сергій Леонович. Начальники відділів: Басюк Руслан Анатолійович. 
Власюк Павло Анатолійович. Дубатовка Богдан Георгійович, Лисюк Андрій Миколайович. Вовк 
Андрій Володимирович. Носачук Сергій Миколайович. Дудко Андрій Валерійович. Степанов 
Василь Сергійович. Хавхун Ігор Леонідович. Андрійчук Валентина Борисівна. Корзун Олег 
Вікторович - наказом по підприємству від 15 січня 2019р. призначені відповідальними за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони прані та промислової безпеки.

Наказом № 52-ОП від 03.10.2018 року виконання функцій служби охорони праці 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

покладено на інженера з охорони праці Рагуліну І, В., в наявності інструкції з охорони прапі: для 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної

водія навантажувача (№4-ОШ: для працівників, що проводять технічне обслуговування та
бази навчально-методичного забезпечення)

ремонт транспортних технологічних засобів (№135-ОГП піл час вантажно-розвантажувальних 
робіт (№І37-ОШ. - затверджені наказом №50 від 26.09.20І8р.

Наказом №53 від 05.10.018р. сворена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці в складі: Голова комісії: Якимюк С. Л.- заступник директора з технічних питань, 
члени комісії: Лозян С. А. -  головний енергетик. Рагуліна І. В. -  інженер з охорони праці.

Працівники відповідальні за безпечний стан, проведення робіт навантажувачами 
обслуговуючий і ремонтний персонал пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці відповідно до вимог чинного законодавства та отримали групу/з електробезпеки, а саме” 
“Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів”. “Правил будови і безпечної 
експлуатації навантажувачів”. “Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт”. “Правил пожежної безпеки в Україні” та отримали посвідчення: директор гіпермаркету 
“Епіцентр К” м. Рівне Суржик О. О. - посвідчення №641-7-2019 від 05.07.2019 р.: заступник 
директора з технічних питань Якимюк С. Л. - посвідчення ]Чо641-8-2019 від 05.07.2019р.: 
головний енергетик Лозян С. А. -  посвідчення 927-35-17 від 17.03.017р.. інженер з охорони 
праці Рагуліна І. В .- посвідчення №1919-71/6-17 від 29.05.2017р.



Працівники товариства (робітники) пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці в комісії з перевірки знань в питань охорони праці в товаристві (протоколи №1-40 від 
03.05.19р.-28.09.19рЛ. Водії, які керують транспортними технологічними засобами пройшли 
навчання в ДП “Навчально-курсовий комбінат “Рівнебуд” та отримали свідоцтво про 
присворння Гпілвиїттення  ̂робітничої кваліфікації - водій навантажувача Г4розряду)

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (вступні, первинні, 
повторні, цільовії

Працівники гіпермаркету забезпечені наступними засобами індивідуального захисту: 
спецодягом, спепвзуттям. рукавицями, куртками ватними, касками будівельними, запобіжними 
поясами.

В наявності: Положення про систему управління охороною праці: Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з охорони праці працівників: Програма вступного 
інструктажу: Журнал вступного інструктаж: Журнал інструктажів на робочому місці: Журнал 
реєстрації Інструкцій з охорони праці: Журнал обліку та зберігання засобів захисту:

Нормативно-правова, матеріально-технічна та навчально-методична база відповідає
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Декларащя зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці “____” _______________20___ р. №_____

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 зазначасться 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."
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