
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮНАЙТЕД ТАБАКО»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________52200, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40/35.
місцезнаходження,

______________________________________ 40930346____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________ Директор Вершута В’ячеслав Вікторович__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________________________ 095 119 44 44_________________________________________
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;
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40/34._______________

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 «Українська

(найменування страхової компанії,
пожедено-страхова компанія», строк дії до 06.03.2021 р., серія 1788-3 № ОПН-006/20 від
28.02.2020 р._________________________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________звіт за результатами
аудиту охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0623.20 від 30.09.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_____________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

________________________________Я, Вершута В ’ячеслав 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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або
- парові котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт, а саме:_______

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
котел паровий типу Е-1.0-0,9РР), 2018 р.в., Україна;_________________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження,
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву 

вище ніж 110 °С, а саме: трубопровід пари IV категорії, 2019 р.в., Україна.__________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,



Кількість робочих місць -  192, у тому числі 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» орендує нежитлові приміщення загальною площею 227,7 кв. м 
для здійснення адміністративної діяльності за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Жовті Води, буд. 40/35, у ТОВ «ТЕХНОМАШІНВЕСТ» за договором оренди № 11 від
09.01.2019 р.________________________________________________________________________________

Тютюнове виробництво знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул.
Гагаріна, буд. 40/34 (договір оренди нежитлових приміщень № 14 від 09.01.2019 р. загальною
площею 7316,5 кв. м з ТОВ «ТЕХНОМАШІНВЕСТ»)________________________________

Транспортабельна котельна установка ТКУ-0,7Р(Э) для забезпечення паром тютюнового 
виробництва розміщується на земельній ділянці за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 
буд. 40/34, яка надається ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» Жовтоводською міською радою за 
договором на встановлення постійного земельного сервітуту (щодо права розміщення (будівництва) 
та експлуатації (обслуговування) транспортабельної котельної, ліній електропередачі, 
трубопроводів інших ліній комунікацій на частині земельної ділянки за кадастровим номером 
1210700000:01:321:0040) від 04.10.2019 р.______________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» пройшли навчання та перевірку знань з

питань охорони праці у встановленому порядку:______________________________________________
Директор Вершута В’ячеслав Вікторович пройшов в ТОВ «Консалтинговий центр 

«ПРАКТИКА» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці, 
в обсязі загального курсу в комісії управління Держпраці у Житомирській області (протокол № 07 -
075-2020 від 10.07.2020 р.).__________________________________________________________________

Заступник директора з виробництва Удод Олександр Анатолійович, головний механік 
Овсянніков Віталій Васильович, провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки Корнійчук 
Наталія Олександрівна пройшли в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці, в обсязі загального курсу в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 341 від 10.06.2020 р., № 694 від
12.06.2019 р., № 702 від 30.09.2020 р.)._________________________________________________________

Головний інженер Зеленський Олександр Васильович, головний енергетик Шумило Валерій
Володимирович, заступник головного енергетика. Шокотько Олександр Анатолійович пройшли 
навчання та чергову перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці, в обсязі 
загального курсу в комісії підприємства (протоколи № 4/18 від 25.06.2018 р., № 8/20 від
26.08.2020 р., № 1/20 від 09.06.2020 р.).________________________________________________________

Головний енергетик Шумило Валерій Володимирович, заступник головного енергетика
Шокотько Олександр Анатолійович, провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки 
Корнійчук Наталія Олександрівна пройшли в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань 
«ДНКК «МОНОЛІТ» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи №
1371 від 18.10.2019 р., № 629 від 02.09.2020 р.), присвоєно V-ті та УІ групи з електробезпеки.______

Заступник директора з виробництва Удод Олександр Анатолійович, головний механік 
Овсянніков Віталій Васильович, провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки Корнійчук 
Наталія Олександрівна пройшли в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 514 від
31.07.2020 р., № 1363 від 22.10.2019 р., № 1206 від 19.10.2018 р.).

Головний енергетик Шумило Валерій Володимирович, заступник головного енергетика 
Шокотько Олександр Анатолійович пройшли навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у комісії 
підприємства (протоколи № 10/20 від 27.08.2020 р., № 4/20 від 10.06.2020 р.).



Головний інженер Зеленський Олександр Васильович, заступник головного енергетика 
Шокотько Олександр Aнатолійович, провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки 
Корнійчук Наталія Олександрівна пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань HПAОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 47 -20 від 07.07.2020 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб. на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:________________________________________________________________________

Наказом № 53-ОД від 17.08.2020 р. у ТОВ «ЮHAЙТЕД ТДБДКО» відповідальним за 
справний стан та безпечну експлуатацію котла та паропроводу призначений заступник головного 
енергетика Шокотько Олександр Aнатолійович.

Наказом № 53-ОД від 17.08.2020 р. відповідальним за безпечну експлуатацію газового 
господарства котельної призначений заступник головного енергетика Шокотько Олександр 
Aнатолійович.

Наказом № 48-од від 02.08.2018 р. головного енергетика Шумило Валерія Володимировича 
призначено відповідальною особою за безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства. _

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 41-од/а від 04.09.2017 р. у ТОВ 
«ЮHAЙТЕД ТAБAKО» на інженера з охорони праці та пожежної безпеки Корнійчук Н.О. 
покладено функції служби охорони праці. Наказом № 151-ктр від 02.12.2019 р. інженера з охорони 
праці та пожежної безпеки Корнійчук Н.О. переведено на посаду провідного інженера з охорони 
праці та пожежної безпеки.___________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці.

У ТОВ «ЮHAЙТЕД ТAБAKО» переглянуто, затверджено та введено в дію:_________________
- «Положення про відділ (службу) охорони праці» (наказ № 21-ОП від 05.07.2017 р.);_______
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 

(наказ № 26-ОП від 11.07.2017 р.).______________________________________________________
У ТОВ «ЮHAЙТЕД ТAБAKО» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. 

Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до HПAОП 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
HПAОП 0.00-4.15-98 зі змінами.________________________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та. цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань особою, яка 
проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці. ____________________

Наказом № 58-ОД від 01.09.2020 р. у ТОВ «ЮHAЙТЕД ТAБAKО» внесено зміни до складу 
комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці. Комісія діє у складі: голова комісії -  
директор Вершута В.В.; заступник голови комісії -  заступник директора з виробництва Удод Q.A.; 
члени комісії: головний механік Овсянніков В.В.; провідний інженер з охорони праці та пожежної 
безпеки Корнійчук Н.О.______________________________________________________________________

Наказом № 44-ОД від 08.07.2020 р. створено комісію з перевірки знань HПAОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» працівників підприємства у складі: голова комісії -  
головний інженер Зеленський О.В.; члени комісії: заступник головного енергетика. Шокотько О.В.; 
провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки Корнійчук Н.О._________________________

Наказом № 109-РД від 27.12.2019 р. у ТОВ «ЮHAЙТЕД ТAБAKО» створено комісію з 
перевірки знань з електробезпеки (HПAОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» та 
«Правила пожежної безпеки в Україні») працівників підприємства у складі: голова комісії -  
головний енергетик Шумило В.В.; члени комісії: заступник головного енергетика, Шокотько О.В.; 
провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки Корнійчук Н.О.



На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці та
виробничі інструкції. Наказом № 57-од від 01.08.2019 р. введено в дію інструкцію з охорони праці
№ 36-ОП для оператора котельні.______________________________________________________________

Робітники ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» мають професійну підготовку, здобуту в
спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах._____________________________________

Працівник ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» Мясніков Г.А. здобув кваліфікаційну підготовку на 
курсах ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» та отримав професією «оператор котельні третього розряду»
(свідоцтво № 112103 від 12.11.2019 р.)._______________________________________________________

Працівники ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» Береза С.М., Астрамович Я.В., Федосов М.С., 
Волков А.М. здобули кваліфікаційну підготовку на курсах ТОВ «ЦТОР» та отримали професією 
«оператор котельні третього розряду» (свідоцтва Серія 12 СВ №№ 913135, 913132, 913133, 913134
від 24.04.2020 р.).____________________________________________________________________________

Оператори котельні Береза С.М., Астрамович Я.В., Федосов М.С., Волков А.М. та 
Мясніков Г.А. навчені у встановленому порядку і пройшли перевірку знань загальних питань з
охорони праці в комісії підприємства (протокол № 12/20 від 16.09.2020 р.)._______________________

Оператори котельні Береза С.М., Астрамович Я.В., Федосов М.С., Волков А.М. та Мясніков 
Г.А. пройшли спеціальне навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» і перевірку знань в комісії підприємства
(протоколи № 6/20 від 26.06.2020 р., № 11/19 від 24.10.2019 р.)._________________________________

Оператори котельні Береза С.М., Астрамович Я.В., Федосов М.С., Волков А.М. та 
Мясніков Г.А. пройшли спеціальне навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання» і перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 11/20 від 09.09.2020 р.)._____

Оператори котельні Береза С.М., Астрамович Я.В., Федосов М.С., Волков А.М. пройшли в 
ТОВ «ЦТОР» спеціальне навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» і перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 77-3/3 від
24.04.2020 р.), присвоєні ІІ групи з електробезпеки (до 1000 В).__________________________________

Оператор котельні Мясніков Г.А. пройшов навчання і чергову перевірку знань НПАОП 40.1 -
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії підприємства 
(протокол № 19 від 10.12.2019 р. у книзі протоколів перевірки знань), присвоєно ІІІ групу з
електробезпеки (до 1000 В).___________________________________________________________________
У ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні 
журнали:___________________________________________________________________________________

- «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;_________________
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;_________
- «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві»;____________________
- «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві»;_________________
- «Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці»;_____
- «Журнал обліку обладнання, що працює під тиском»;_______________________________
- «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»;_____________________________________
- «Змінний журнал котельні»;______________________________________________________
- «Журнал водопідготовки». ______________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» експлуатуються котел та паропровід, на які підприємство має 
в наявності інструкції з експлуатації та паспорти:______________________________________________

- паровий котел типу Е-1,0-0,9Р(Э), зав. № 3708, виготовленим у 2018 р. ТОВ 
«Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «ЕНЕРГЕТИК» (дозвіл на застосування 
№ 038.13.71 від 18.02.2013 р., виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у 
Черкаській області);__________________________________________________________________________

- трубопровід пари IV категорії, реєстр. № 10400314, 2019 р.в., змонтований ТОВ «Котельний 
завод «ЕНЕРГЕТИК» (Дозвіл Управління Держпраці у Черкаській області № 167.19.71 від
15.05.2019 р.).



Котлу і паропроводу 15.07.2020 р. проведено первинні технічні огляди фахівцями ДП
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» (Дозвіл Держгірпромнагляду № 451.15.30 (переоформлений
№ 498.12.30 від 02.03.2012 р.) від 15.06.2015 р.. продовжений до 02.03.2022 р.У___________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 

згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам закладу. Під час експлуатації задекларованого обладнання 
працівники забезпечені засобами захисту (костюми бавовняні, черевики/напівчеревики. окуляри
захисні, рукавиці, респіратори протипилові. навушники протишумові (берушіУ___________________

засобів індивідуального захисту',
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичні огляди при прийомі на роботу та періодично 
(довідки про проходження попереднього медичного огляду операторів котельної в КНП 
«Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради від 10.09.2019 р.. 14.02.2020 р..
24.02.2020 р.. 04.03.2020 р„ 13.03.2020 р.У_____________________________________________________

Підприємство має в наявності нормативно-правову документацію, що зберігається як на 
паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованному обладнанню наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-ХП від 
14.10.1992. із змінами; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування") машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та
ін.__________________________________________________________________________________________

Експлуатація обладнання підвищеної небезпеки регламентована інструкціями з питань 
охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність 
покладається на відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює
під тиском.__________________________________________________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки.________________________________________________________________

Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці цісс'ґгиЛ  20обСЬ. № ______ .

Примітки: 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.

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.
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