
Центр надання адміністративних послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ /Р/І ' І  0£-ї о / і
відповідності матеріально-технічної бігзи вимо^Ііі’ у ■ 2о__

законодавства з питань охорони прані

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ______
______________________________ «Ю НАЙТЕД ТАБАКО»_________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

________ 52200, Дніпропетровськії область, м.Ж овті Води, вуя. Гагаріна, будинок 40/35_______
м іс цезнаходж е н ня,

______________________________________ ЄДРПОУ 40930346 ___________________ _
код згідно з ЄДРП ОУ,

_______________________________ Директор -  Вершута В ’ячеслав Вікторович____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

моб.тел.066 234 26 62, ШаЬакоСсй,ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська область, м. Ж овті Води, вул.Гагаріна, будинок 40-34
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди____________________________________________ _

(найменування страхової компанії,

__________________договір не укладався__________________________________________________________
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_________________________аудит не п р о в о д и в с я __________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Вершута В 'ячеслав Вікторович,
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної 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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:____________________ ____________________________________________________

(найменування виду робіт

Технологічні транспортні засоби: - навантажувач вилковий, СРР15-АСЗ, 2017року випуску,
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

Китай, держ авний номерний знак -  Т08378АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006005 від
14.05.2018, видано Головним управлінням Держ праці у Дніпропетровській області; - електрона- 

вантажувач вилковий, Н ССРР15-АСЗ, 2017 року випуску, Китайська народна республіка, дер
жавний номерний знак -  Т08666АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ006442 від 17.09.2018, видано

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Головним управлінням Держ праці у Дніпропетровській області; - електронавантажувач вилко
вий НС СРР15-АСЗ, 2019 року випуску, Китай, державний номерний знак -  Т09531АЕ, свідоцтво



про реєстрацію АЕ007563 від 25.11.2019, видано Головним управлінням Держ праці у Дніпропет 
ровській області; - електонавантаж увач вилковий HC CPD15-АСЗ, 2019 року випуску, Китай,

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
державний номерний знак  -  Т09532АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007564 від 25.11.2019, вида

но Головним управлінням Держ праці у Дніпропетровській області_______________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

_____ кількість робочих місць 9, в тому числі тих, що існує ризик виникнення травм -  4__________
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

офісні та виробничі приміщення орендовані_ (договори оренди № 4 та №11 від 09.01,2019р.
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

з ТОВ «ТЕХНОМАШ ІНВЕСТ'») знаходяться за адресою Дніпропетровська обл., м.Ж овті Води.
вул. Гагаріна 40/35 та 40-34_____________________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор -  Вершута В ’ячеслав Вікторович, пройшов навчання та перевірку знань з законо

давчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробез
пеки, пож еж ної безпеки в Д ІЇ «Головний навчаїьно-методичний центр Держ праці» в м.Київ 
(витяг з протоколу № 314-17 засідання комісії Д П  «ГНМЦ» з перевірки знань з питань охорони
праці від 11.08.2017р., посвідчення №314-17-1).__________ ____________________________________

Наказом № 94-од від 02.12.2019р. по підприємству ТОВ «Ю ИАЙТЕД ТАБАКО» призначено 
відповідальну особу за безпечну експлуатацію, організацію своєчасного техогляду та справний 
технічний стан навантаж увачів -  механіка з ремонту устаткування служби головного механіка 
Лісковщенко Д.А., який пройшов навчання і перевірку знань правил безпечної експлуатації наван
тажувача (протокол № 689 від 10.08.2018 засідання комісії з перевірки знань учнів пристрою на
вантажувача і практичного водіння ТОВ «Центр сертифікаційних випробувань навантажуваль- 
ної техніки», посвідчення № А К  17-559); з НПАОІ1 0.00-1. 75-15 Правила охорони праці під час ван
таж но-розвантаж увальних робіт (протокол № 13/18 засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ТОВ «Ю найтед Табако» від 21.12.2018, посвідчення № 14); з НПАОП 0.00-1.15-07 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол № 12/19 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Ю найтед Табако» від 24.10.2019, посвідчення №8); 
з ПБЕЕС, ППБУ, ПТЕЕС в комісії з перевірки знань з електробезпеки ТОВ «Юнайтед Табако 
(протокол № 17 засідання комісії з перевірки знань з електробезпеки ТОВ «Ю найтед Табако»

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

від 24.10.2019р. посвідчення №17/19, 111 група з електробезпеки до 1000В). __________________ _
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 13-ОП від 01.06.2017року створена служба з охорони праці. В штатному розписі 
підприємства передбачено посаду провідного інженера з охорони праці та пожежної 
безпеки. Функції служ би охорони праці покладені на провідного інженера з охорони праці та 
пож еж ної безпеки Корнійчук Наталію Олександрівну (накази № 41-од від 04.09.2017р. та
№95-оп від 02.12.2019). ___________________________________________________________________ ____

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом № 73-ОП від 08.12.2017 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці. Голова ком ісії заступник директора з виробництва Удод O.A. пройшов навчан

ня і перевірку знань із загального курсу «Охорона праці» в ДТІ «Криворізький ЕТЦ Держ праці» 
(витяг з протоколу № 107-17 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Д П  
«Криворізький ЕТЦ  Держ праці» від 27.06.2017); з Правил ОТІ під час вантажно-розвантаж у- 
вальних робіт НПАОП 0.00-1. 75-15 в Д П  «ДНКК «Моноліт»(витяг з протоколу № 64 засідання 
комісії з перевірки знань з охорони праці ГУ  Держ праці у Дніпропетровській обл. від 02.02.2018); з 
Правил ОН під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в Д П  «ДНКК «Моноліт» (ви
тяг з протоколу № 48 засідання комісії з перевірки знань з охорони праці ГУ Держ праці у 
Дніпропетровській обл. від 31.01.2018); з Правил ОП під час експлуатації обладнання, що пра
цює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 в Д П  «ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу №91206 засі
дання комісії з перевірки знань з охорони праці Г У  Держ праці у Дніпропетровській обл. від
19.10.2018); з Правил ОП під час роботи з інструментом і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 в



ДП «ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу №1033 засідання комісії з перевірки знань з охорони
праці Г У  Держ праці у Дніпропетровській обл. від 20.08.2019); з питань пож еж ної безпеки в 
Дніпропетровське облспеи РБП ГІР (протокол № 5 засідання комісії по перевірці знань з питань 
пож еж ної безпеки Дніпропетровського облспец РИБ IIР від 03.09.2019); з ПБЕЕС, ППБУ в Д П  
Криворізький ЕТЦ  Держ праці» (витяг з протоколу № 103-17 засідання комісії з перевірки знань 
ПБЕЕС, ПППУ Д П  «Криворізький ЕТЦ Держ праці» від 21.06. 2017); з ПТЕЕС в Д П  «Криворізь
кий ЕТЦ  Держ праці» (витяг з протоколу №108-1 засідання комісії з перевірки знань ПТЕЕС Д П  
«Криворізький ЕТЦ  Держ праці» від 26.06.2017, посвідчення №1740/103. II група з електробез
пеки до 1000 В); члени комісії: - головний механік Овсянніков В.В., пройшов навчання і перевірку 
знань із загального курсу «Охорона праці» в Д П  «ДНКК «Моноліт» (вит яг з протоколу № 694  
засідання комісії з перевірки знань з охорони праці ГУ  Держ праиі у Дніпропетровській обл. від 
12.06.2019); з Правил ОП п ідчас вантаж но-розвантаж увальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 в 
ДП «ДНКК «Моноліт (витяг з протоколу № 206 засідання комісії з перевірки знань з охорони праці 
ГУ  Держ праці у Дніпропетровській обл. від 07.03.2019); з Правил ОП під час виконання робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в Д П  «ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу № 160 засідання комісії 
з перевірки знань з охорони праці Г У  Держ праці у Дніпропетровській обл. від 22.02.2019); з П ра
вил ОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 в Д П  
«ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу №91206 засідання комісії з перевірки знань з охорони 
праці ГУ  Держ праиі у Дніпропетровській обл. від 19.10.2018); з Правил ОП під час роботи з ін
струментом і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 в Д П  «ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу 
№ 1033 засідання комісії з перевірки знань з охорони праці Г У  Держ праці у Дніпропетровській 
обл. від 20.08.2019; з питань пож еж ної безпеки в Дніпропетровське облспеи РБП ПР (прото
кол №95 засідання комісії по перевірці знань з питань пож еж ної безпеки Дніпропетровського 
облспец РПБ ПР від 03.09.2019); з ПБЕЕС, ППБУ. ПТЕЕС в комісії з перевірки знань з електро
безпеки ТОВ «Ю найтед Табако» (протокол № 4 засідання комісії з перевірки знань з електро
безпеки ТОВ «Ю найтед Табако» від 05.07.2019р.. посвідчення №в 14/18, IIIгрупа з електробезпеки 
до 1000В); - провідний інженер з охорони праці та пож еж ної безпеки Корнійчук Н.О. пройшла 
навчання і перевірку знань із загального курсу «Охорона праці» в Д П  «ДНКК «Моноліт» (витяг 
з протоколу №9219/4.6/2017 засідання комісії з перевірки знань з охорони праці Г У  Держ праці 
у Дніпропетровській обл від 21.09.2017); з Правил ОП під час вантаж но-розвантаж увальних 
робіт НПАОП 0.00-1.75-15 в Д11 «ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу №91165 засідання комі
сії з перевірки знань з охорони праці ГУ  Держ праці у Дніпропетровській обл від 22.10.2017); з 
Правил ОП під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 в Д П  «ДНКК «Моноліт» 
(витяг з протоколу №9961 засідання комісії з перевірки знань з охорони праці Г У  Держ праці 
у Дніпропетровській обл від 20.09.2017); з Правил ОІ1 під час експлуатації обладнання, що пра
цює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 в Д П  «ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу № 1206 засі
дання комісії з перевірки знань з охорони праці ГУ  Держ праці у Дніпропетровській обл від
19.10.2018); з Правил ОП під час роботи з інструментом і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 в 
ДП  «ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу №91033 засідання комісії з перевірки знань з охоро
ни праці Г У  Держ праці у Дніпропетровській обл від 20.08.2019); з питань пож еж ної безпеки в 
Дніпропетровське облспец РБП ГІР (протокол №>5 засідання комісії по перевірці знань з пи
тань пож еж ної безпеки Дніпропетровського облспец РПБ ПР від 03.09.2019); з ПБЕЕС, ПЕЕЗ, 
ПУЕ, ПТЕЕС , 1111Б в Д П  «ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу №9990 засідання комісії з пере
вірки знань з охорони праці ГУ Держ праці у Дніпропетровській обл від 22.09.2017, посвідчення 
№087584, IV група з електробезпеки до 1000В).
Наказом № 52 від 17.08.2018 створена комісія з перевірки знань з електробезпеки. Голова комісії: 

Шумило В. В, - головний енергетик, Угрупа до та вище 1000В. пройшов навчання і перевірку знань в 
ДП  «ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу №  1371 засідання комісії перевірки знань з охорони пра
ці ГУ  Держ праці у Дніпропетровській обл. від 18.10.2019, посвідчення №9111290). Члени комісії: 
Шокотько О.А,- заступник головного енергетика, Угрупа до та вище 1000В, пройшов навчання і 
перевірку знань в Д П  «ДНКК «Моноліт» (витяг з протоколу №91371 засідання комісії перевірки 
знань з охорони праці Г У  Держ праці у Дніпропетровській обл. від 18.10.2019, посвідчення 
№111291), Корнійчук Н.О. - провідний інженер з ОП та ПБ, ІУгрупа доІОООВ, пройшла навчання і



перевіуку знань в ДГІ«ДНКК«Моноліт» (витяг з протоколу №990 засідання комісії перевірки знань
з охорони праиі Г У  Держ праці у Дніпропетровській обл. від 22.09.2017, посвідчення №087584). 

Також на підприємстві розроблені:
- Положення про служ бу охорони праці (наказ 2І-О П  від 05.07,2017р.);
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці ТОВ «Ю найтед Табако» (наказ № 18-ОП від 
04.07.2017р.);
- Полож ення про систему управління охороною праці ТОВ «Ю найтед Табако» (наказ № 22-ОП від 

05.07.2017p.);
- Положення про розподіл обов ’язків з питань охорони праці ТОВ «Ю найтед Табако» (наказ № 22- 
ОП від 05.07.2017р.);
-П рограма проведення первинного інструктаж у з охорони праці на робочому місці (наказ № 23- 
ОП від 05.07.2017p.);
- Перелік інструкцій з охорони праці та пож еж ної безпеки (накази № 23-ОП від 05.07.2017р., № 39  
від 29.08.2017р. та № 57-од від 01.08.2019р.), в тому числі: № 14-011 «Інструкція з охорони праці 
для водія навантаж увача»; № 23-ОП «Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-роз- 
вантажувальних робіт»;
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці у ТОВ 
«Ю НАЙТЕД ТАБАКО» (наказ № 26-ОП від 11.07.2017р.):
- Перелік робіт підвищеної небезпеки (наказ «29-ОП від 14.08.2017р.).
-  Перелік ж урналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: - журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; журнал інструктаж ів з питань охорони праці на робочому 
місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники підприємства згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове полож ення про порядок прове
дення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» навчені і пройшли перевірку знань нор
мативних актів з охорони праці в комісіях по перевірці знань з питань охорони праці та електро- 
безпеки підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, 
електробезпеки, правил пож еж ної безпеки, інших відповідних Правил та за інструкціями з охоро
ни праці, що діють на підприємстві в обсязі виконуваної ними роботи.

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
- Солдатов Є.11. пройшов навчання в ТОВ «Центр сертифікаційних випробувань навантаж уваль
ної техніки» за професією водій навантажувача, посвідчення № А К  18-333 від 03.05.2018; з 
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантаж но-розвантаж увальних робіт (прото- 
ткол № 3/19 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Юнайтед Табако» 
від 25.04.2019, посвідчення Nq16); з  ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ в комісії перевірки знань з електробез
пеки TOB«Ю найтед Табако» (протокол № 15 засідання комісії з перевірки знань з електробезпеки 
ТОВ«Юнайтед Табако» від 24 .10.2019р., посвідчення №15/19, II група до 1000 В).
- Назаренко Н М . пройшов навчання в ТОВ «Центр сертифікаційних випробувань навантаж у
вальної техніки» за професією водій навантажувача, посвідчення № А К  19-388 від 03.07.2019; 
з НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці п ідчас вантаж но-розвантаж увальних робіт
(протокол № 10/19 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Ю найтед Та
бако» від 23.10.2019, посвідчення №39); з ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ в комісії перевірки знань з елект
робезпеки ТОВ «Ю найтед Табако» (протокол № 14 засідання комісії з перевірки знань з електро- 
безпеки ТОВ«Юнайтед Табако» від 24.10.2019р., посвідчення №14/19, II група до 1000 В).
- Обревко A.B. пройшов навчання в ТОВ «Центр сертифікаційних випробувань навантаж увальної 
техніки» за професією водій навантажувача, посвідчення № А К  19-129 від 25.02.2019; з НПАОП  
0.00-1.75-15 Правила охорони праці п ідчас вантаж но-розвантаж увальних робіт (протокол 
№ 3/19 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Ю найтед Табако» від
25.04.2019, посвідчення № 37); з ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ в комісії перевірки знань з електробезпеки 
ТОВ «Юнайтед Табако» (протокол №  16 засідання комісії з перевірки знань з електробезпеки 
ТОВ «Ю найтед Табако» від 24.10.2019р., посвідчення №16/19, II група до 1000 В.
-Л исякО .М . пройшов навчання в ТОВ «Центр сертифікаційних випробувань навантаж уваль
ної техніки» за професією водій навантажувача, посвідчення NqA K  19-584 від 09.10.2019; з
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці п ідчас вантаж но-розвантаж увальних робіт



(протокол № 10/19 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Юнайтед 
Табако» від 23.10.2019, посвідчення №40); з ПБЕЕС, ПТЕЕС, ГІПБУ в комісії перевірки знань з 
електробезпеки ТОВ «Ю найтед Табако» (протокол № 13 засідання комісії з перевірки знань 
з електробезпеки ТОВ«ІОнайтед Табако» від 24.10.2019р., посвідчення №13/19, III група до 1000 В. 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація, керівництво з експлуа

тації, інструкції з користування на всі навантаж увачі, що декларуються. Раз на рік проводиться 
технічний огляд спеціалізованою організацією ДТІ «Криворізький ЕТЦ» (акт державного техніч
ного огляду технологічних транспортних засобів від 14 травня 2019 року). _____

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спеивзуттям та засоба
ми індивідуального захисту (спецодяг (в тому числі і для роботи в зимовий час), робочі черевики, 
сигнальні жилети, каски, захисні окуляри) відповідно до «Мінімальних вимог безпеки і охорони 
здоров ’я  при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому м і
сці» (наказ Мінсоцполітики від 29.11.2018 №1804)._____ На підприємстві діє наказ № 58-од від
01.08.2019 щодо використання працівниками засобів індивідуального захисту на робочих місцях._

засобів індивідуального захисту,
ТОВ «Ю НАЙТЕД ТАБАКО» забезпечено нормативно-правовою документацією; Закон Украї

ни «Про охорону праці»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», зат- 
вердженого постановою КМ У від 26 ж овтня 2011р. № 1107 (в редакції постанови КМ У від 7 лю 
того 2018 р. №48); НІІАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров 'я при вико
ристанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», затвердж ених на- 
казом Мінсоцполітики України від 29.11.2018N91804; НІІАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок»; НПА ОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»; НПАОП
0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантаж но-розвантаж увальних робіт; НАПБ А. 01.001- 
2014 Правила пож еж ної безпеки в Україні та ряд інших нормативно-правових актів. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Нормативно-правова база постійно оновлюється за допомогою друкованих видань 
та Інтернету. На підприємстві розроблені та затвердж ені програми проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці та електробезпеки, програми стажування на робочому 
місці за професіями, розроблені тестові білети.

ТОВ «Ю НАЙТЕД ТАБАКО» масХІЇточок з охорони праці._____________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.В.Вершуга
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ^ р .  N / Я

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Примітки:
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.

І


