Додаток 8
до Порядку
;акції постанови Кабінету Міністрів
У країни від 7 лютрпо 2018 р. № 48)

ВІННЩЬК/'. МІСЬКА РАДО.
От Центр адмжіспративних послуг
'Прозорий офіс"
адмімістратор

Г&люта Нвля Василівна

ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
вул.Бпатиславська.11

ТОВ « Епіцентр К». Україна. 02139 м.Київ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

код 32490244
КВЕД 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами
в спеціалізованих магазинну
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Ш евчук Наталія Олександрівна_______
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

Тел.(0432)508008 УП.ор@.ерісепІгк.сош__________
номер телефону .телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи — підприємця; прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

будівельно-господарський гіпермаркет ТОВ «Епіцентр К» Вінницька обл.
Вінницький р-н с.Зарванпі вул. Хмельницьке шосе 1А
.
______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, меха’нізмів,
устаткування підвищеної'не'безпеки)

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 страхування ттинільної
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами до
Постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.1 1.2002р . обов’язкове страхування
цивільної відповідальності не п р ов од и ть ся , у з в ’язку з тим, що не є о б ’єк том п ід в и щ ен ої
небезпеки.____________________________________________ ________________________________
(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,

- * ...

Ш евчук Наталія Олександрівна_______

(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

ЦІЄЮдекларацією 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: .
Пресове устаткування пункт З додатку 7 до Порядку
Прес гідравлічний пакетувальний Модель А-125 . Україна
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за
наявносгі),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
від повідного дозволу .
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ВІННИЦЬКАМІСЬКА РАДА
Центр адміністративних послуг
“Прозорий офіс”
адміністратор

20^

)

Гвлюте И т я Василівна

кількість робочих місць -1 (прибиральник території), в т.ч. на яких існує
підвищений р и зи к -1
________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень)і виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

будівля гіпермаркету являє собою прям окутну споруду (торговий зал),
загальною площею 22978.5 м^. Санітарно-побутове обслуговування персоналу
здійснюється на другом у р ів н і вбудованих адміністративно-побутових приміщень.
Побутові приміщення забезпечені необхідним набором приміщеньГумивальники,
ДУШОВІ, санвузли, щафки для вуличного і спеціального одягу) згідно СНиП 2.09.04-87
Приміщення кафе має відокремлену кімнату для персоналу з необхідним набором
обладнання. Медичний пункт розташовано в приміщенні площею 12,61 м^ на другому
РІВНІ вбудованих адміністративно-побутових приміщень.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Директор будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» м. Вінниця
ПІевчук Наталія Олександрівна, що діє на підставі Довіреності № 2338 від 22.07.2017 р та
наказу № 136-п від 19.07.2017р пройшла навчання Законодавства України з охорони прані:
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правила
ОХОРОНИ праці під час роботи інструментом та пристроям и НПАОП 0.00-1.71-13,Правила
будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 посвідчення № 274-1602 від 03.11.2016 р. ПРОТОКОЛИ перевірки знань від 03.11.2016року № 274-16 ТОВ «РАДАР
ПЕНТР».
Комерційний директор Никитюк Руслан Іванович пройшов навчання: Законодавства
України з ОХОРОНИ праці. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП
0.00-1.22-08 , Правила охорони прані для об’єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96,
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07^ Правила
охорони праці під час роботи інструментом та пристроям и Н П А О І10.00-1.71-13; посвідчення
№ 97-2/16 та № 97-14/16 від 12.04.2016 р. протокол перевірки знань від 12.04.2016року № 97
ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
Комерційний директор Роздольський Олег В ікторович пройшов навчання; Правила
будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08, Правила охорони
праці для об’єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони прані під час
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1,15-07, посвідчення № 224-11/15 від 22.10.2015р .
протокол перевірки знань від 22.10.2015року № 224 та посвідчення № 101-24/16 від
13.04.2016р. ПРОТОКОЛ перевірки знань від 13.04.2016року № 101 ТОВ «Навчальний центр
«МІОН».
Інженер з ОХОРОНИ прані Вигодянська Зоя Дмитрівна пройшла навчання: Законодавства
України з ОХОРОНИ праці. Правила будови і безпечної експлуатації посудин під тиском
НПАОП 0.00-1.07-94 .Правила охорони прані в деревообробній промисловості НПАОП 20.01.02-05, Правила охорони праці в автотранспорті НПАОП 0.00-1.62-12, Правила охорони
праці для об’єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96, Правила охорони праці під час
вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 , Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 . Правила охорони праці під час роботи
інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 4 кв.гр до 1000В посвідчення № 265-19/18
від 02.05.2018 р. ПРОТОКОЛ перевірки знань від 02.05.2018року № 265 ТОВ «Навчальний центр
«МІОН». Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15
посвідчення № 124-21/16 від 28.04.2016 р. протокол перевірки знань від 28.04.2016року № 124
ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
Заступник директора з технічних питань Мороз Андрій Леонідович пройш ов навчання;
Законодавства України з охорони праці. Правила будови і безпечної експлуатації посудин
під тиском НПАОП 0.00-1.07-94 , Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.15-07 , Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП
40.1-1.21-98 5 КВ.ГР до і пойад 1000В> Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН
АЗ.2-2-2009 посвідчення № 67-4/17 від 02.03.2017 р. протокол перевірки знань від
02.03.2017РОКУ № 67 ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правила безпеки систем
газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15 посвідчення № 70-26/16 від 21.03.2016 р.
ПРОТОКОЛ перевірки знань від 21.03.2016року № 70 ТОВ «Навчальний центр «МЮ Н».
В.о.начальника господарського відділу Піупман Сергій Феодосійович пройшов навчання:
Законодавства України з охорони прані. Правила охорони прані під час виконання робіт на
висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони прані під час роботи інструментом та
ПРИСТРОЯМИ НПАОП 0.00-1.71-13, Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП
0.00-1.76-15 Правила будови і безпечної експлуатації посудин під тиском НПАОП 0.00-1.079 4 , Правила охорони прані під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 .
Правила безпечної експлуатанГі електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 З кв.гр
до 1000В. Охорона праці і промислова безпека в будівництві ДБН АЗ.2-2-2009 посвідчення №
390-27/18 від 14.06.2018 р. протокол перевірки знань від 14.06.2018року № 390 ТОВ
«Навчальний центр «МІОН».
Інші відомості Наказом № 29/12 від 29.12.201ІР генерального директора створено
службу ОХОРОНИ праці в особі заступника генерального директора з питань охорони
прані М оскалець Валентини Сергіївни______________________________ ^_____________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;

та інженерів з охорони прані у кожному невідокремленому структурному підрозділі..
Наказом по Товариству від 14.03.2012 № 2-ОП затверджено та введено в дію:

- Положення ПРО Систему управління ОХОРОНОЮНраці.
- Положення ПРО службу ОХОРОНИ прані.
- Положення ПРО ПОРЯДОК забезпечення прапівників спепіальним одягом, спепіальним
ВЗУТТЯМ та ІНШИМИ засобами індивідуального захисту.
- Положення ПРО ПОРЯДОК проведення навчання і перевірки знань у ТОВ «Епіцентр К».
Наказом по ТОВ «Епіцентр К» від 19.04.2018 № 11-ОП введено в дію в новій редакції
- Положення про с л у ж б у ОХОРОНИ прані.
- Положення про ПОРЯДОК проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прані Гзі
змінами, внесеними наказами Міністерства соціальної політики від 31.01.2017 № 148 і від
30.01.2017 № 140 відповідно).
Наказом по підприємству від 16.03.2015 р № 19-к прийнято на посаду інженера з охорони
праці Вигодянську З.Д.
Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Вінниня № 43-ОП від 11.08.2015р введено в
дію інструкції з охорони прані за професіями та видами робіт.

№

Назва інструкції
інструкції
Інструкція 3 охорони праці для прибиральника території (двірника)
11
43/1

Інструкція 3 охорони праці для не електротехнічних працівників для присвоєння 1
групи 3 електробезпеки
,

Наказом по підприємству ТОВ «Епіцентр К» м.Вінниця № 51-ОП від 04.11.2015р введено в
дію ІНСТРУКЦІЇ з ОХОРОНИ праці за професіями та видами робіт.

№
інструкпії

Назва Інструкпії

Інструкція 3 охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручних
візків
94 Інструкція 3 охорони праці під час пресування макулатури та полімерів
109 Інструкція 3 охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
80

Наказом № 04-ОП від 02.01.2018 р створено на підприємстві постійно-діючу комісію з питань
ОХОРОНИ праці.
Наказом № 02-ОП від 02.01.18р створено комісію з перевірки знань працівників ТОВ
«Епіцентр К» а також щорічно складаються плани-граФіки проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони прані періодично і під час прийняття на роботу ,
періодично згідно вимог Типового положення ПРО навчання проводяться інструктажі з
питань охорони прапі із записом в «Журналі реєстрапії інструктажів з питань охорони
прані»
Наказом № 47-ОП від 14.06.2018 року призначено відповідального за справний стан та
безпечну експлуатапію преса гідравлічного Шупман Сергій Феодосійович посвідчення
№ 390-27/18 від 14.06.2018р. ТОВ «Навчальний пентр «МІОН»,
19.05.2016 р на підприємстві проведено атестапію робочих міспь за умовами
прапіГлабораторні дослідження провела лабораторія ДП «Віннипького ЕТЦ Держпрапі»).
Прапівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки в гіпермаркеті про йш ли в
установленому по рядку навчання та перевірку знань.
Виконавпі робіт підвищеної небезпеки забезпечені засобами індивідуального захисту:
шолом захисний універсальний, рукавичками в’язаними, поясами запобіжними ЗНБ2, які
ПРОХОДЯТЬ раз на п івро к у виііробуванняГпротоколи № № 1 2 7 ,1 2 8 від 21.06.2018р.. 131 від
27.06.2018р.) та спедодягомІТаблидя 1)

Таблиця 1
№ з/п

Код згідно
Найменування спецодягу, Термін
Нормативний документ
ДК 003-93
спецвзуття та інших 313
носіння
Електрики, сантехніки, зварювальники, прибиральники територій
Напівкомбінезон
12
Теніска 3 коротким
12
рукавом - 2 шт
24
Куртка тепла довга
Рукавиці комбіновані
6
Рукавиці в’язані - 2 пари
1
12
Куртка тонка без різинки
Куртка 3 відстебними
24
■* ,
рукавами

Засоби колективного захисту; діелектричні килимки - 40 шт, калоші діелектричні - З пари,
рукавипі діелектричні - 4 пари . заземлення переносні - 2 шт, Еківольта 6-20кВ - 2 шт
плакати і знаки безпеки переносні - 1 комплект.
Прапівники ТОВ «Епіпентр К » отримують мийні засоби за рахунок підприємства

\

у гіпермаркеті наявні Кутки з охорони праці, забезпечені плакатами з охорони праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарюваї
Держпраці

^

20_^р.

оріальному органі

№

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на викоі
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання піди

даних з метою
,еної небезпеки та на
зпеки.

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.”.

