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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнії рейн -
(для юридичної особи; найменування юридичної особи.

Б а з и с " ________________________________________________ ____________ ______  ____

51610 Дніпропетровська обл. Верхньодніпровський р-н. с. Мишурин Ріг_________________
■ в у л  Богдана Хмельницького. буд.І. код ЄДРПОУ:35269447.___________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

керівник Сухина Андрій Вікторович, телефон 8 (050) 400 5959, AndrevSuhina@CQfcointernational.com
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;

Дніпропетровська обл. Верхньодніпровський р-н.с. Мишурин Ріг . вул. Богдана 
Хмельницького. буд.І______________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна"

(найменування страхової компанії,

договір від 01.10.2018 року№  303504487.18 діє до 01.10.2020 року____________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
не проводився____________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Сухина Андрій Вікторович _______ _______________________________
(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 та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки га/або експлуатації (застосування) таких машин.______
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:_______________________________________

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метри;_____________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- Роботи в колодязях, бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях);
- Обстеження, ремонт і очищення повітропроводів;_______________

mailto:AndrevSuhina@CQfcointernational.com


- Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень.
пропан);______________________________ ___________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

(для юридичної особи; найменування юридичної особи,номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та\або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу) 

які виконуються та\або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Кількість робочих М ІСЦЬ - 40, В ТОМУ ч и с л і  т и х , на яких існує підвищений ризик______
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений

виникнення травм - 33. будівель і споруд-14. структурних підрозділів- 6___________________
ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Генеральний директор Сухина A.B. пройшов спеціальне навчання та перевірку знань

(прізвище, ім'я та  по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог

чинного законодавства України про охорону праці, організаційної роботи з охорони
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці, профілактики інфекційних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з ліквідації наслідків аварії в НЦ 
з ОП ФОП "Макаров Д.В., посвідчення № 12.08/17 ОП, протокол засідання комісії з 
перевірки знань №3.08-17 ОП від 23.08.2017 р.

Головний інженер Яненко Віталій Олександрові!ч пройшов навчання в ТОВ "Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН" і виявив потрібні знання із Загального курсу "Охорона 
праці" (протокол засідання комісії від 27.08.201 8 р. №197/4.5/201 8); Настанова щодо 
обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану ДСТУ Н Б В.1.2- 
18:2016 (протокол засіданняг комісії від 11.05.2018 р. №119); Електробезпеки НПАОП 40.1- 
1.21 -98. НПАОП 40.1-1.07-01. НПАОП 40.1 -1.01 -91. НГІАОП 40.1 -1.07-01. правила ПБ 
(розділ 7.8) (до 1000 В, протокол засіданняг комісії від 06.7.2018 №170): Правил охорони 
праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОГІ 0.00-1.71-13 (протокол 
засідання комісії від 10.7.2018 р. №173); Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол засіданняг комісії від 03.7.2018 р.№165); Правил 
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 
(протокол засіданняг комісії від 20.9.2018 р.№266); Пожежна безпека (протокол засіданняг 
комісії від 03.7.2018 р. №164); Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 (протокол 
засіданняг комісії від 22.11.2018 р. №365); Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 
0.00-1.76-15 (протокол засіданняг комісії від 04.12.201 8 р.№ 377); 1 Іравил охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів Наказ Міністерства соціальної політики України від
27.8.2018 р. №1220 (протокол засіданняг комісії від 04.12.201 8 р. №378).

Начальник виробництва Білий Олександр Анатолійович пройшов навчання в ТОВ 
"Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН" і виявив потрібні знання із Загального курсу 
"Охорона праці" (протокол засідання комісії від 05.12.201 8 р. №381); Електробезпеки 
ІІПАОП 40.1 -1.21 -98, НПАОП 40.1 -1.07-01. НПАОП 40.1 -1.01 -97. НПАОП 40.1-1.07-01. 
правила ПБ (розділ 7,8) (до 1000 В, протокол засіданняг комісії від 06.7.2018 №170); Правил 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол 
засідання комісії від 10.7.2018 р. №173); Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол засіданняг комісії від 03.7.201 8 р.№165): Пожежна



безпека (протокол засіданняг комісії від 03.7.2018 р. № 164); Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80- 
18 (протокол засіданняг комісії від 22.11.2018 р. №365); Правил безпеки систем 
газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол засіданняг комісії від 04.12.2018 р.№ 377);

Головний енергетик Бондаренко Микола Іванович пройшов навчання в ТОВ "Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН" і виявив потрібні знання із Загального курсу "Охорона 
праці" (протокол засідання комісії від 05.12.2018 р. №381); Електробезпеки НПАОП 40.1- 
-21-98. НПАОП 40.1-1.07-01. НПАОП 40.1-1.01-97. НПАОП 40.1-1.07-01. правила ПБ 
(розділ 7.8) (до 1000 В і вище (протокол засіданняг комісії від 02.10.2018 №280); Правил 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол 
засідання комісії від 23.11.2018 р. №366); Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол засіданняг комісії від 26.10.201 8 р.№392); Пожежна 
безпека (протокол засіданняг комісії від 03.7.2018 р. №164); Правил безпеки систем 
газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол засіданняг комісії від 04.12.2018 р. № 377).

Інженер з охорони праці Шевченко Віктор Володимирович пройшов навчання в ТОВ 
"Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН" і виявив потрібні знання із Загального курсу 
"Охорона праці" (протокол засідання комісії від 27.08.2018 р. №240/4.5/2018); 
Електробезпеки НПАОП 40.1-1.21-98. НПАОП 40.1-1.07-01. НПАОП 40.1-1.01-97. НПАОП 
40.1-1.07-01. правила ПБ (розділ 7.8) (до 1000 В. протокол засіданняг комісії від 27..8.2018 
№226); Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00- 
1.71-13 (протокол засідання комісії від 03.8.2018 р. №201); Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол засіданняг комісії від 28.8.2018 
р.№228); Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 
0.00-1.59-87 (;протокол засіданняг комісії від 10.9.2018 р.№;247); Пожежна безпека (протокол 
засіданняг комісії від 04.9.2018 р. №238); Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1,75-15(протокол засідання!' комісії від 07.9.2018 р. 
№246); Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол засіданняг 
комісії від 04.12.2018 р.№ 377).

___ Відповідальними особами за організацію і безпечне ведення робіт на висоті
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за

призначені головний інженер Яненко Віталій Олександрович . начальник виробництва Білий
дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)

Олександр Анатолійович, головний енергетик Бондаренко Микола Іванович ( наказ від
13.8.2018 р о к у  № 35).

Відповідальними особами за організацію і безпечне ведення газонебезпечних робіт 
призначені головний інженер Яненко Віталій Олександрович . начальник виробництва Білий 
Олександр Анатолійович, головний енергетик Бондаренко Микола Іванович ( наказ від
17.8.2018 року № 40).

Відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під 
тиском призначений головний інженер Яненко Віталій Олександрович (наказ від 10.8.2018 
року № 34 ).

Відповідальною особою за обстеження, ремонт і очищення повітропроводів 
призначений головний інженер Яненко Віталій Олександрович (наказ від 17.8.2018 року № 
4Ц

Система управління охороною праці ТОВ "Юнігрейн - Базис" функціонує: створена
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

служба охорони праці (наказ від 04.04.2016 р. №24 ОП). інженер з охорони праці Шевченко
Віктор Володимирович; _____________________________________________
розроблені та затверджені "Положення про систему управління охороною праці". "Положення

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

про проведення навчання і перевірки знань з питань з питань охорони праці";



призначена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ від 10.9.2018 р. №46); 
розроблені та затверджені інструкції з охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.15-98
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці";____________________________________
заведені та ведуться "Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці", "Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці", "Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці". Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці". Журнал 
відмови від дорученої роботи", "Журнал обліку та огляду такелажних засобів та механізмів", 
"Журнал обліку засобів індивідуального захисту". "Журнал видачі посвідчень по охороні 
праці". "Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві". "Журнал реєстрації нарядів- 
допусків на роботи підвищеної небезпеки" та інші;
розроблені, затверджені та діють "Програма вступного інструктажу", "Програма первинного 
інструктажу", "Графік навчань і перевірки знань з охорони праці". "Програми навчання 
робітників по охороні праці";
складено і контролюється виконання "Графіку проведення періодичних медичних оглядів". 
"Перелік виробництв (професій), при роботі в яких обов'язкове проходження медичних 
оглядів". Список працівників, зобов'язаних проходити періодичні медичні огляди"; 
працівники ТОВ "Юнігрейн-Базис" пройшли навчання , перевірку знань та інструктажі з 
питань охорони праці, відповідно до вимог НГІАОП 0.00-4.12-05 "Типового положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці";________________
всі працівники підприємства забезпечені експлуатаційною документацією та 
засобами індивідуального захисту (згідно НПАОП 0.00-4.01-08 "Про затвердження 
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" (згідно НГІАОП 15.0-3.02-98 "Типові 
норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття, та інших засобів захисту 
працівників елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості".

Для виконання декларованих робіт у ТОВ "Юнігрейн-Базис" в наявності наступне 
обладнання:
- Пояс лямковий P-01S - 3 шг.;
- Пояс запобіжний універсальний з наплічними та ножними лямками - 5 шт.;
- Строп канатний, регульований з карабіном СКР - 5 шт.;
- Фал рятувальний шнуровий ФШ - 2 шт.;
- Фал рятувальний канатний ФК - 1 шт.;
- Самогальмівне обладнання CR-200 06 -2  шт.;
- Драбина ДССГІ-4\2 - 1 шт.;
- Стремянка Corda 3x6. - 1 шт.;
- Захисна каска - (на весь персонал);
- Захисний спеціальний одяг літній - (на весь персонал);
- Захисний спеціальний одяг зимовий - (на весь персонал);
- Захисні окуляри - (на весь персонал);
- Рукавиці робочі - (на весь персонал);
- Костюм зварювальника-1 шт.;
- Слюсарний інструмент - 3 комплекта;
- Інструмент з діалектричними рукоятками - 2 комплекти;
- Вказівник напруги 6-10 кВ - 1 шт.
- Діалектричні боти - 2 шт.;
- Діалектричні рукавиці - 3 шт.;
- Діалектричний коврик - 2 шт.;
- Вольтметр універсальний - 1 шт.;
- Комплект для очистки димоходів і повітропроводів - 2 комплекти;
-Протигаз шланговий ПШ-1 - 4 шт.;



- Респіратори протипилові - (на весь персонал);
- Газоаналізатор Prager ARKC-2901 - 1 шт.;
- Ліхтарі - 4 шт.;
- Лампа ЛВК - 1 шт.;
- Зварювальний трансформатор TDM-503 - 1шт.;
- Зварювальний трансформатор Quality - 1 шт.;
- Редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4 - 2 шт.

Засобам індивідуального захисту періодично, у встановлені терміни, проводяться огляди 
та випробування на придатність до застосування.

ТОВ "Юнігрейн-Базис" має у своєму розпорядженні електронну та на паперових носіях, 
нормативно-правову базу з охорони праці, яка використовуються як в процесі навчання і 
перевірки знань так і під час практичного виконання робіт.____________________________

нормативно-правової та  матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

"0Y" &'гн/ 20J9_р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпрацісз ^  2 0 /^ р . № і

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональні 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконані 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичні 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відм 
в паспорті.


