
Д Е К Л А Р А Щ Я 
^аовідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця Т О В «Епіцентр К» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Україна. 02139. м. Київ вул. Братиславська. 11. 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 

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

і мають відмітку в паспорті); 
тел. (044) 206-26-10. Факс (044) 561-27-91.594-51-45. Е -та і і рг@,ку.ерісепЄг.сот 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

БуДІВеЛЬИО-ГОСПОДарСЬКНИ ГШермарксі ші^тцспчі ххлл, ^ 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 

79040 м. Львів , вул. Городонька. 302 
устатковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній 

(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 , Михайлишин Петро Йосипович 
(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 під час виконання таких робіт ПІДВИШІЄНОЇ небезпеки та/ 
або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

1.Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії стуму високої частоти, 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

(п.16,дод.6); 
2. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємкостей, зрідженим, отруйним 
вибухонебезпечним та інертним газом. (п.18. дод.6); 

3. Зварювальні роботи. (п.19, дод.6) 
їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються: 

Кількість робочих місць - 13, в т.ч. тих, на яких існує підвищений ризик - 7 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує 

Будівель - 2, структурних підрозділів - 3 . 
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів). 
Інші відомості В.о. директора гіпермаркету "Епіцентр К " м. Львів Куницький Микола 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

Васильович, заст. директор- " - п и ' " " " " Л " ' : ; ' : д т а 4 л Й ^ ^ Р ' - ' " Анатолійович, інженер 
охорони праці та промислової безпеки. н ї © Д в Щ Ш ^ ЬЩ5Ьйи'Іфйі?йсТРукціїї: шформйШїРШШЙР^ет 

Д Е Р Ж І І Р А Ц І 

Вх. М* 

і ^^^..НЬ^^АД^^ОТШ^ ПОСЛУГ м.ЛЬ80ЄЛ і 

і ^'".'(ністратор Маковецька Ірина 



УРОНИ ппаці Забупко Адам Васильович, головний енергетик Скороход Олександр Олексійович, 
і. відділу "Доставка" Бонк Ігор Ярославович, нач. господарського відділу Федюк Богдан 

УІнколайович. 
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

Наказом №5-ОП від 14.03.2010 року створено службу охорони праці в особі інженера з охорони 
праці, наказом генерального директора №2-01І від 02.03.2012 року введено в дію "Положення про 
стистему управління охороною прані", "Положення про службу охорони праці", "Положення про 

нормативно- правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 
порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці" . '^Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту". У Товаристві розроблені посадові та робочі інструкції, інструкції з 
охорони праці за видами робіт й за професіями, які переглядаються у відповідності до вимог 
нормативно-правових актів (останні перегляди 07.08.2015 і 26.10.2015); усі структурні підрозділи 
гіпермаркету забезпечені необхідними інструкціями. В.о. директора гіпермакету «Епіцентр К» м. 
Львів Куницький Микола Васильович, інженер з охорони праці Забурко Адам Васильович, та інші 
посадові особи гіпермаркету пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 
Наказами по гіпермаркету призначено відповідальних осіб за стан умов і охорону праці у 
структурних підрозділах гіпермаркету, за справний стан та безпечну експлуатацію устатковання та 
виконання робіт підвишеної небезпеки. Загальними зборами трудового колективу обрано 
уповноважену особу з питань охорони праці гіпермаркету в цілому та у структурних підрозділах. 
Наказами по гіпермаркету створено Комісію з питань охорони праці. Комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці гіпермаркету. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки в 
гіпермаркеті, пройшли в установленому порядку навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці та інструктажі з охорони праці з безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки по 
відповідних інст^^^кшду. Виконавці робіт підвищеної небезпеки проходять у встановлені терміни 

забезпечені засобами індивідуального захисту, спеціальним одягом та 
,х норм. 

повторні м^ 
взуттям в 

П.Й. Михайлишин 
(ініціали та прізвище) 

М П 

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів л 
Держпраці " ішксна 

примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду 
забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на екй 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 

рювання >>\|бркторіальному органі 

іііьнйк даних з метою 

ГкСізастосування) машин. 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконаїиія відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.". 


