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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця ТОВ «Епіцентр К» 
(для юридичної особи: наймеї^Фання юридичної особи, 

Україна. 0 2 1 3 9 . м. КиЬ вул. Братиславська. 11 . ЄДРПОУ 32490244 
місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, 

КВЕД-2010 4 7 . 7 8 . 4 6 . 2 2 . 4 6 . 4 1 . 4 6 . 4 3 . 4 6 . 4 4 . 4 6 . 4 9 . 46.65 
код виду діяльності згідно з КВЕД, 

Генеральний директор Михайлишин Петро Йосипович 
прЬвнще, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця: прЬвище, Ім'я та по батькові, серія і номер 

паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової к^тки платника податків (не зазначається 

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили щю це відповідний орган державної податкової служби 

і мають відмітку в паспорті); 
тел. ( 044 ) 5 6 1 - 2 7 - 9 0 . 5 6 1 - 2 7 - 5 0 . Факс (044^ 561 -27 -91 .594 -51 -45 . Е-таіІ ерісер<гШсот.ца 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
Будівельио-госнодарський гіпермаркет «Епіиентр К» № З м. Львів. 

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, мехашзмів, 
8И30. Львівська область. ПУСТОМИТЇВСЬКНЙ район, село СокільяикИт вулиі^о Стрийська. 
ЗО, 

устатковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПАТ "Страхова компаній 
"Надійна**, СТРОК ДІЇ ПОЛІСУ — 31.01.2018. ДОГОВІР Д В № 01 /02 /2017 від 01 .02.2017. 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Я, Михайлишин Петро Йосипович 
(іфізвище, ім*я та по банкові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/ 
або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на висоті понад 1 3 метри. 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвшценої небезпеки, 
КРІМ робіт верхолазних та скалелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 

&с марка, номер пїфтії, дата виготовлення, країна походження, які виконуктля та/або експлуатуються 
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, шо виконуються за 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує 

допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (іфиміщень), виробничих об'єктів 

підйомників, кількість робочих місць-47. в тому числі тих, на яких існує підвишений 
(цехів, дільниць, струкіурних пі̂ фозділів) 

ризик виникнення травм - 1 1 , кількість будівель - одна, кількість виробничих об'єктів — 1 

Інші відомості у ТОВ **Епіиентр К** створено Службу ОХОРОНИ прапі (наказ генерального 
(прізвище, ім*я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

директора від 29 .12 .2011 № 29 /12 ) керівником призначено заступника генерального 
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення 

директора з питань охорони праці Москалець Валентину Сергіївиу. Наказом по 



урчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Ховариству від 14.03.2012 № 2-ОП затверджено та введено в дію Положення ПРО Систему 

нормативно- іфавової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 
управління ОХОРОНОЮ прапь Положення про службу ОХОРОНИ прані. Положення ПРО 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спепіальним взуттям та іншими 
засобами інт^ивідуального захисту. Положення ПРО ПОРЯДОК пронедення навчання і 
перевірки знань у ТОВ "Епіиентр К". У Товаристві розроблені посадові та робочі 
ІНСТРУКЦІЇ, інструкпй з ОХОРОНИ прат̂ і »и/іами робіт й за професіями, які переглядаються 
у відповідності до вимог нормативно-нраиовит актів (останні перегляди 07.08.2015 і 
26.10.2015>; УСІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ гіпермаркету забезпечені нспКту^нми інструкпіями. 
Директор гіпермакету «Епіцентр К» № З м. Львів Зінько Ірина Іванівна, заступник 
директора ч технічних питань Микісвич Олег Володимирович, інженер з ОХОРОНИ праці 
Колівошко Сергій Несторович. інші посадові особи гіпермаркету ПРОЙШЛИ навчання і 
перевірку знань з питань ОХОРОНИ праці у ТОВ "Радар пентр" (ПРОТОКОЛ ВІД 19.02.2016 № 
26-161 і ТОВ "Навчально-виробничий пентр "Професійна безпека" (ПРОТОКОЛИ ВІД 
17.11,2016 № 81-388-16 і від 29.12.2016 81-473-16). Наказом № 01-ОП від 12.02.2016 створено 
службу ОХОРОНИ прапі гіпермаркету в особі інженера з ОХОРОНИ праці, наказами по 
гіпермаркету призначено відповідальних осіб за стан УМОВ І ОХОРОНИ праці у структурних 
підрозділах гіпермаркету. за справний стан та безпечну експлуатацію устаткований, 
наказом від 03.01.2017 № 09-ОП заступника директора з технічних питань Микієвича О.В. 
призначено відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті. 
Загальними зборами ТРУДОВОГО колективу обрано уповноважену особу з питань ОХОРОНИ 
прапі гіпермаркету в нілому та у СТРУКТУРНИХ підрозділах. Наказами по гіпермаркету 
створено Комісію з питань ОХОРОНИ прапі. Комісію з перевірки знань з питань ОХОРОНИ 
прапі гіпермаркету. У серпні 2016 РОКУ Комісією проведено атестацію робочих міспь за 
умовами праці (лабораторні дослідження умов прані проведено спеціалюованою 
лабораторією Приватного науково-виробничого підприємства "Екологія"). Працівники, 
які ВИКОНУЮТЬ роботи підвишеноТ небезпеки в гіпермаркеті (в т.ч., на висогі), пройшли в 
установленому ПОРЯДКУ навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ТОВ "Радар 
центр" (протоколи від 25.02.2016 № 28-16 і від 26.02.2016 № 31-16), а також інструктажі з 
ОХОРОНИ црапі та з безпечного виконання робіт підвишеноТ небезпеки в установленому 
ПОРЯДКУ. Список прапівинків, які підлягають періодичним медоглядам, затверджені 
Головним управлінням Держпрапі у Львівській області. Викоеавпі робіт підвишеноТ 
небезпеки на висогі забезпечені засобами індив^дуальногп чатисту: шоломами захисними 
універсальними, поясами запобіжними, спепіальним одягом та ВЗУТТЯМ відповідно до 
галузевих НОРМ. Драбини-стрем'янки металеві переносні, а також пересувні колісні 
драбини, засоби індиаідуального захисту відповідають вимогам державних стандартів, 
технічних регламентів або технічних умов УкраТйи. випробувані відповідно до вимог 
нормативно-правових актів ПРО ОХОРОНУ прапі, результати випробувань занесесні до 
Журналу обліку такелажних засобів. У гіпермаркегі наявні Кутки з охорони прапі, 
забезпечені плакатяйни з ОХОРОНИ праці, пожежноТ безпеки, електробезпеки, падання 
домедичноТ лікаі!І<1ьііоТ допомоги, а також цивільного захисту. 

П.Й. Михайлишин 
(ініціали та прізвище) 

Органі Держпраці 
реєстрована в журналі обліку суб'єктів госп 

і 

ріальному 


