
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки Центр надання адміністративних послуг ; 

м. Дніпра
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• ' - І! 1 № Щ Г  20 Г  *
Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «Єрмак Голд»
(найменування юридичної особи)

52020, Дніпропетровська обл, Дніпропетровський р-н, 
с. Чумаки., вул. Шкільна, буд. 20,

(місце її державної реєстрації)

36166843
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ)

10.13
(код виду діяльності згідно з КВЕД)

Генеральний директор Волошина Юлія Вікторівна
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

0567125130
(номер телефону)

s.neshtenko@ermolinskie.com.ua
(адреса електронної пошти)

52020, Дніпропетровська обл, Дніпропетровський р-н, 
с. Чумаки., вул. Шкільна, буд. 20,

(місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки, та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування
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)

Я, генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю
«Єрмак Голд» Волошина Юлія Вікторівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 
ціпо 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, устаткування підвищеної 
небезпеки:

• Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування 
харчової промисловості.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

• Машини, механізми, устаткування для харчової промисловості:
(найменування машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, 

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

1. Машина для виготовлення млинців типу Double couronne elect+Dos ЗТ Accessoires, 
виробництва фірми В ALPE S.A.S. (Франція), зав. № 16-D-4, 2016р.в.;

2. Вакуумний шприц-наповнювач типу VF 608, виробництва фірми Albert Handtmann 
Maschinenfabrik gmbh & Co. KG., (Німеччина), зав. № 38144, 2016p.в.

3. Машина для виготовлення млинців типу Double couronne elect+Dos 2T+Tapis -  2 
од., виробництва фірми BALPE S.A.S. (Франція), зав. № 16-G-19, 2016р.в.; №17-В- 
2 2017 р.в.

4. Апарат для виготовлення пельменів та вареників з двосекційних 
тісторозкочуванням типу СД-1000, виробництва фірми «КБ Технологія» (Росія)

mailto:s.neshtenko@ermolinskie.com.ua


зав. № 0248, 2017 р.в.
5. Багатофункціональна машина для виробництва виробів с тіста з начинкою моделі 

HLT700XL -  2 од., виробництва фірми «ANKO FOOD MACHINE CO., LTD» 
(Тайвань), зав. №№ 200045, 200046 2017р.в.

6. Вакуумний шприц-наповнювач типу VF 608, виробництва фірми Albert Handtmann 
Maschinenfabrik gmbh & Co. KG., (Німеччина), зав. № 38461, 2016р.в.

41
(кількість робочих місць,)

41
(в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

9
(будівель і споруд (приміщень),

19
(структурних підрозділів)

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

промислової безпеки)

• Генеральний директор Волошина Юлія Вікторівна пройшла навчання «Загального 
курсу «Охорона праці» в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» та 
перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 
комісії створеної на підставі наказу від 30.11.2016р. №405, у складі: голови -  
Маціяко В.В. -  начальника управління нагляду в промисловості а на обєктах 
соціально-культурній сфері Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, та членів комісії -  Єфіменко О.І. -  заступник начальника відділу нагляду 
в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, Нога І.Ф. -  викладач ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН», Кудим Н.В. -  заступник директора 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН», протокол №109 від 14.04.2017р.

• Посадові особи відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки, які пройшли навчання з охорони праці, техногенної 
безпеки, надзвичайних ситуацій на виробництві, електро- та пожежної безпеки, 
санітарного та гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим, 
загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань у «Навчально-методичному центрі з 
охорони праці Національного Державного інституту безпеки праці та гігієни 
Криворізького Національного Університету », та перевірку знань з питань охорони 
праці у відповідності з Законом України «Про охорону праці» та Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, комісії, створеної на підставі наказу від 22.09.2015р. № 30, у складі: голови 
-  Заступника начальника Криворізького Гірничопромислового територіального 
Управління Держгірпромнагляду, та членів комісії -  Головного державного 
інспектора Державної інспекції нагляду у металургії, котлонагляду та зг 
під’ємними спорудами, та заступника директора с наукової та економічної роботг 
НДІБПГ КНУ протокол №3 від 25.09.2015р.;, протокол №3 від 04.08.20015р.
1) Інженер з охорони праці -  Нештенко Сергій Олексійович;
2) Головний інженер -  Лук'ян Андрій Михайлович;



3) Начальник виробництва -  Дамян Світлана Іванівна;
• Посадові особи відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки, пройшли навчання по «Правилам з охорони праці 
для працівників м’ясопереробних цехів» НПАОП 15.1-1.06-99 в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН», та перевірку знань цих правил комісії у складі: 
голови -  начальника управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної 
небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровський області, і членів 
комісії -  заступника начальника відділу нагляду у агропромисловому комплексі, 
директора ТОВ «УКК ПРОФІЛАЙН», протокол №397 від 02.12.2016р.:
1) Інженер з охорони праці -  Нештенко Сергій Олексійович;
2) Головний інженер -  Лук'ян Андрій Михайлович;
3) Начальник виробництва -  Дамян Світлана Іванівна;
4) інженери-технологи;
5) мастера виробництва.

• Створений наказ по підприємству «Про організацію роботі з охорони праці та 
пожежної безпеки» від 14 липня 2017р. за № 16, в якому розподілена 
відповідальність посадових осіб за дотриманні вимог законодавства з охорони 
праці робітниками підприємства, призначені посадові особи відповідальні за 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування що декларується, 
затверджена комісія охорони праці, комісія з навчання з охорони праці, тощо. 
Відповідальними особами за дотримання працівниками норм охорони праці, згідно 
цього наказу призначені:
1) Головний інженер -  Лук'ян Андрій Михайлович;
2) Начальник виробництва -  Дамян Світлана Іванівна;
3) Інженер з охорони праці -  Нештенко Сергій Олексійович;

(наявність служби охорони праці)

• Створена служба охорони праці наказом по підприємству від 30.03.2009р. № 013, 
розроблено Положення «Про службу охорони праці» (затверджено наказом по 
підприємству від 30.03.2009р. № 014). Начальник служби -  інженер з охорони праці 
Нештенко С.О.

(наявність інструкцій)

• Розроблені та затверджені Інструкції з охорони праці по професії та видам робіт та 
введені в дію наказом по підприємству від 15 березня 2016р. № 9, в тому числі:
- «Інструкція з охорони праці для машиніста дробильної установки м’ясного цеха 

№ 03»;
- «Інструкція з охорони праці для оператора автомату по виробництву 

напівфабрикатів № 04»;
- «Інструкція з охорони праці для виготовлювача харчових напівфабрикатів № 05»;
- «Інструкція з охорони праці для оператора автомату по виробництву «Хінкілі» №

06;
- «Інструкція з охорони праці для виготовлювача харчової сировини та продуктів 

№ 07»;
- «Інструкція з охорони праці для оператора автомату по виробництву «Равіолі» №

08»;
- «Інструкція з охорони праці для оператора автомату по виробництву млинців №

11»;
- «Інструкція з охорони праці для оператора холодильної установки № 12»;
- «Інструкція з охорони праці для комплектувальника готової продукції № 14»;
- «Інструкція з охорони праці при роботі на висоті № 26»;
- «Інструкція з охорони праці при роботі з інструментами та засобами № 27»;



- «Інструкція з охорони праці при розвантажувально -  навантажувальних роботах
».

(інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

Працівники що експлуатують заявлене в декларації обладнання проходять 
навчання та перевірку знань з охорони праці комісією підприємства в складі: голови
- головний інженер Лук’ян А.М., та членів -  Інженер з ОП Нештенко С.О., , 
начальник виробництва Дамян С.І., створеної наказом по підприємству від 14 липня 
2017р. за № 16. Протоколи перевірки знань № 1 -24 від 15.01.2017р.
Працівники, що експлуатують заявлене в декларації обладнання проводяться 
інструктажі з охорони праці згідно «Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з охорони праці» НПАОП 0.00-4-12-05, згідно 
інструкцій з охорони праці розроблених на підприємстві:

- «Інструкція з охорони праці для машиніста дробильної установки м’ясного 
цеха № 03»;

- «Інструкція з охорони праці для оператора автомату по виробництву 
напівфабрикатів № 04»;

- «Інструкція з охорони праці для виготовлювача харчових напівфабрикатів 
№ 05»;

- «Інструкція з охорони праці для оператора автомату по виробництву 
«Хінкілі» № 06;

- «Інструкція з охорони праці для виготовлювача харчової сировини та 
продуктів № 07»;

- «Інструкція з охорони праці для оператора автомату по виробництву 
«Равіолі» № 08»;

- «Інструкція з охорони праці для оператора автомату по виробництву 
млинців № 11»;

- «Інструкція з охорони праці для оператора холодильної установки № 12»;
- «Інструкція з охорони праці для комплектувальника готової продукції №

14»;
- «Інструкція з охорони праці при роботі з інструментами та засобами № 27»;
- «Інструкція з охорони праці при розвантажувально -  навантажувальних 

роботах № 33».
(наявність експлуатаційної документації)

На машини, механізми та устаткування харчової промисловості ДП 
«Придніпровським ЕТЦ» видані експертизи щодо відповідності вимогам їх 
нормативним актам з охорони праці та промислової безпеки:
№ 12.1 -09-0В-0036.17 від 26 січня 2017р.;
№12.1 -09-0В-0789.17 від 09 листопада 2017р.
На устаткування що декларується в наявності експлуатаційна та технічна 
документація, а саме паспорти та інструкції з експлуатації.

(наявність засобів індивідуального захисту)

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту, а саме -  чоботи робочі, фартухи, костюм х/б, куртка 
робоча утеплена, головні убори.

(наявність нормативно-правової та матеріально-технічної бази)

Підприємство забезпечене нормативно-правовою та матеріально-технічною 
базою:
- Закон України «Про охорону праці»;
- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;



- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
ревірки знань з охорони праці»;

- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт»;

- НПАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових 
холодильних установок»;

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»

- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-3.17-12 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих 
виробництв»;

- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;

- НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства»

- НПАОП 15.0-3.03-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і 
молочної промисловості»;

- НПАОП 15.1-1.06-99 «Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних 
цехів»;

- НПАОП 51.0-1.03-96 «Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і 
сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі»;

• Паспорти та інструкції з експлуатації на устаткування підприємства-виробника.
(наявність навчально-методичного забезпечення)

• На підприємстві в наявності кабінет охорони праці;
• На виробничих ділянках розташовані плакати, стенди с охорони праці, показники,

та знаки безпеки.

Ю.В. Волошина

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці

______ 2018 р.


