
Додаток 8 
до Порядку

( в редакції постанови Кабінет>- мінісірів України 
від 07 лютого 2018 року № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ Г і
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю  «Епіцентр  
К», 02139. м. Київ, вул. БратиславськаЛ І. ЄДРПОУ- 32490244,
М ихайлиш ин Петро Йосипович - генеральний директор тел. (044) 561-27-90, 561-27- 
50. Факс (044) 561-27-91, 594-51-45, Е-ш аіі mv.op@ epicentr.com
(Л.ІЯ юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код 'згідно з ЄДРІЮ У прізвище, ім 'я ча по батькові 

керівника, номер телефону,телефаксу, адреса електронної ііоіпти;

Х1Я фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і ю ли вш аний, місце проживання, ресстраційний номер облікової картки п.патника

податків, номер телефону, телефаксу, а^іреса електронної пошти;

м. М укачеве, вул. Лавківська, буд. №  1 д (Будівельно-господарський гіперіуіаркет 
«Епіцентр К» м. М укачево),___________________________________________________________

місце виконання рюбіт підвищеної небе:іііеки тіь'або експлуатації (:іас'тос\ вання) машин, мехамізмін. устаткування нідвиїненої 
небезпеки
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно Додатку 1 до Порядку і правил 
проведення обов'язкового страхл'вання цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за 
шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1788 від 
16.11.2002 року страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться. \
зв’язку з тим, що не є об'єктом підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дага його видачі)
Інформація про проведення добровільного ау^тату з охорони праці_____________________________
________________________________ аутот не проводився_______________________________________

(  дата проведення аудиту)
Я, Михайлишин Петро Йосипович______________________________________________________

(прізвище, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної особи -  підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та )'\юв праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/ або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
Технологічні транспортні засоби, (п.5 Додаток 7 до Порядку), а саме ;
- Навантажувач електричний ЛЛ\ЄНЕІМШ СН Т 00261АО, ГГС 215, рік виробництва 2011, 
країна виробник Німеччина
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковапня підвищ еної небезпеки,
- Навантажувач електричний ЛЛ\'СНЕІІ^КІСН Т 00260 ЛО , РРС 425, рік виробництва 
2011, країна виробник Німеччина
їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються га/або експлуатутоться:
- Електричний штабелер з висувною щоглою ІУНСНЕШНІСН Т 01061 АО, ЕТУ 216 СЕ, 
рік виробництва 2017, країна виробник Німеччина
(застосовую ться) без отримання відповідного дозволу; кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких ІСН\'Є
- Електричний штабелер Л/іУСНЕШКІСН Т 01060 ЛО, EJC 214 С, рік виробництва 2017, 
країна виробник Німеччина.
підвищений ризик виникнення травм, будівель І споруд (приміщ ень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць,
- Електричний візок Л/МСНЕІМШСН Т 01059 АО, Е І Е 116 рік виробиищ ва 2017, країна 
виробник Німеччина

mailto:mv.op@epicentr.com


структурних підроздіїів).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та 'або  машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, 
їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які викон>ються та 'або експлуат\'ються: 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
кількість робочих місць -  5, в тому числі на яких існує підвищений ризик-виникнення травм
- 5
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення тр авм ,__________ будівель
і споруд (приміщень) - 46, виробничих об ’єктів - 1 (цехів - О, дшьнииь - 0. структурних 
підроздіїів - 46).________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень) - ,  виробничих об 'єк і ів (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

І1ШЙ відомості директор будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ “Епіцентр К ”
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

м.Мукачево Шарак Анатолій Федорович, що діє на підставіЛовіренності М  2489
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій,

інформації про проведення 
начальник віддіїу доставки Симонян Каро Драстоматович

інженер з охорони прані Слинчак Вячеслав Іванович

Наказом генера.іьного директора М> 29/12 від 29.12.2011 року створено службу охорони праці 
н а в ч а т и  та інструктажу з пи іань охорони праці, експлуатаційної документації, 

в особі заступника генерального директора з питань охорони праці Москалець Валентини
засобів iHdiieidywibHmo захисту, нормативно- правової та мат еріально-т ехнічної бази,

Сергіївни та інженерів s охорони праці у кожному невідокремленому структурному
навчш іьно-методичпого забезпечення)

підроздиі; наказом директора будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ “Епіцентр К*' м. 
Мукачево .Уя 14-ОГІ від 16.01.2018 року призначено відповідальних осіб за технічний стан та 
безпечну експлуатацію технологічного транспорту, які пройшли навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці.
Наказам генерального директора М  2-ОП від 14.03.2012 року введено в дію положення про 
^^Систе.цу управління охдрдИдід ПРаШ. М  П -О П  Ш  1 Ш .2 0 1 8  Р. ‘ШіРШИПА про служ ^  
охорони праці”, М  2-ОП від 14.03.2012 року Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттялі та іншими засобами індивідуального захисту, №  
11-ОП від 19.04.2018 р. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань у ТОВ 
*‘ЕпіценПір К ”. Працівники, які експлуатують технологічні транспортні засоби пройшли 
навчання і перевірку знань, інструктажі згідно Положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці, забезпечені засобами індивідуального захисту, 
спеціальним одягам та взуттям. Технологічні транспорті засоби зареєстровані у 
територіальному органі Держпраці та пройшли у встановлений теашн технічні огляди. У 
повному обсязі в наявності експлуатаційна документація, інструкції з охорони праці по 
професія.м та видам робіт затверджені наказом генерального директора М  17-ОП від 
26.10.2015 P Q ^ .^ a  навчально-методичне забезпечення. У відповідності нормативно-правова 
та митеі̂ Ш Ім^-'̂ а^Ш інні бат.
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органі Держпраці
бєстрована в журналі обліку суб'єктів господар

___ і Іримітка. Фізична особа — підприємець проставляє печатку в раз

та. o t^ 'ix y
; ;о ч .с г о  7/^  ^


