
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи. 

м.Херсон, Бериславське шосе.37 
місце її державної реєстрації. 

код ЄДРПОУ 31489175, КВЕД: 10.51 _ 
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 1 І Ш Ш а е УПрааЛІВЕЕ Д з р ж з р з я ц 

Генеральний директор Алькер Наталі Емма Ганріетта _ 
прізвище, ім'я та по батькові керівника: Х Ш - 2 1 

тел. (0552) 44-89-00 Е-таіІ: Кесерііоп.ккег§оп(а)Аапопе.сот "' 
номер телефону, телефаксу. адреса електронної пошти; 

м.Херсон, Бериславське шосе,37 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки) 

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

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» договір 
обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка 
може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести 
до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, серії 1788 №16/07 від 17.10.2017, 
термін дії до 16.10.2018 року 

(строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Я. Кучеровська Лариса Олександрівна, Менеджер з юридичних питань виробництва , 
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

Ремонтні, монтажні, будівельні, та інші роботи, що 
виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та 
скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. 

Роботи пов язані з експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом технологічного устаткування 
харчової промисловості. 

Експлуатація і ремонт водозбірних споруд 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 

Устаткування харчової промисловості: Танк 1 (ЗОмЗ)- 1шт., Танк 2 (ЗОмЗ)- 1шт., Танк 3 (ЗОмЗ)-
1шт., Пастеризаційна установка №1 «Теіга ТНегт Ьасіа 020» - 1шт. , Пастеризаційна установка 
№2 «Теїга ТНегт Ьасіа 042» - 1 шт., Пастеризаційна установка №3 «Теіга ТНегт Ьасіа 024» -
1 шт., Пастеризаційна установка №4 «СЕА» - 1шт., Пастеризаційна установка №5 «СЕА» -
1шт., Пастеризаційна установка №6 «СЕА» - 1шт., Деаератор Теіга Аігох Т5845200081 - 1шт, 
Гомогенізатор ПУ№2 «Теіга Аіех 20» - 1шт., Гомогенізатор ПУ№3 «Теіга АІех 25» - 1шт., 
Гомогенізатор ПУ№4 «СЕА МІРО 50АУІ ТТ-0120С» - 1шт,. Сепаратор «Теіга Сепігі МКРХ 
214ТСУ» - 1шт.. МІФ Танк 60л «СЕА 07 АО 013» - 1 шт., Танк 20 6т3 «Теіга Рак 646-6МЗ» - 1 
шт.. Танк 21 6т3 «Теіга Рак 646-6МЗ» - 1 шт.. Танк 22 20тЗ «Зсіт'агїе 2459» -1 шт.. Танк 23 
20тЗ «8сИ\\'агіе 2460» -1 шт., Танк 16 100т3 «Зсітагіе 2457» -1 шт., Танк 17 ЮОтЗ «ЗсНм'агіе 
2458» -1 иіт„ Танк 10 10т3 «Теіга Рак 649-1 ОМ» - 1 шт.. Танк 11 ЮтЗ «Теіга Рак 649-1 ОМ» - 1 
шт., Танк 12 ЮтЗ «Теіга Рак 649-10М» - 1 шт., Танк 13 ЮтЗ «Теіга Рак 648-10М» - 1 шт., 
Танк 14 ЮтЗ «Теіга Рак 648-10М» - 1 шт.. Танк 15 5тЗ «Теіга Рак 651-5М» - 1 шт., Танк Р1 
ЗОтЗ «5сН\і'агіе 2419» -1 шт., Танк Р2 ЗОтЗ «Зскпагіе 2420» -1 шт., Танк РЗ 15тЗ «Зсітагіе 12-
502-02» -1 шт., Танк Р4 15тЗ «Зсішагіе 12-502-01» -1 шт., Танк 31 ЗтЗ «Теіга Рак 647-ЗМ» - 1 
шт., Танк 32 ЗтЗ «Теіга Рак 647-ЗМ» - 1 шт., Танк 33 ЗтЗ «Теіга Рак 647-ЗМ» - 1 шт., Танк 34 



. ,,-ги-илі» - і иап., Іанк 35 6т З «Теїга Рак 646-6М» - 1 иіт.. Танк 36 6тЗ «ТеіК 
Рак 646-6М» - 1 шпі., Танк 43 6тЗ «Теїга Рак 646-6М» - 1 шт., Танк 44 6тЗ <• Теїга Рак 646-6М>\. 
- 1 иап., Танк 40 ЗтЗ «Теїга Рак 647-ЗМ» - 1 шт.. Танк 41 ЗтЗ «Теїга Рак 647-ЗМ>• - 1 шт.. Танк \ 
42 ЗтЗ «Теїга Рак 647-ЗМ» - 1 шт., Танк 51 6тЗ «Теїга Рак 646-6М» - 1 шт.. Танк 52 6тЗ 
«Теїга Рак 646-6М» - 1 шт.. Танк 53 6т3 «Теїга Рак 646-6М» - 1 шт., Танк 54 ЗтЗ «Теїга Рак 
647-ЗМ» - 1 шт., Танк 62 6т3 «Теїга Рак 646-6М» - 1 шт., Танк 60 ЮтЗ «Теїга Рак 648-1 ОМ» -
1 шт., Танк 61 10т3 «Теїга Рак 648-1 ОМ» - 1 шт., Танк 70 ЮтЗ «Теїга Рак 649-1 ОМ» - 1 шт., 
Танк 71 ЮтЗ «Теїга Рак 649-10М» - 1 шт., Станція стерильного повітря 1 «РопаШзоп Р-5ЬР 
0288-0» - 1 шт.. Станція стершьного повітря 2 «РопаїсІ.чоп Р-5ЬР 0288-0» - 1 шт.. Станція 
стерильного повітря 3 «РопаМзоп Р-5ЬР 0288-0» - 1 шт.. Танк МІ «Соагес 07 АИ 006» - 1 шт., 
Танк М2 «Соагес 07 ЛіУ 006» - 1 шт., Танк Р1 «Соауес 08 АИ 005» -1 шт., Танк Р2 «ЗсИмагіе 13-
124-02» -1 шт.. Танк РЗ «Зсітшіе 13-124-01» -1 шт.. Танк ¥4 «Ооахес 10 АМ 031» - 1 шт.. Танк 
Р5 «ЗсНлтгІе 12-503-01» - 1 шт.. Танк Р6 «Зскмагіе 12-503-02» - 1 шт., Танк 51 «Соагес 07 А1V 
004» - 1 шт.. Танк 52 «Соагес 07 А1V 005» - 1 шт.. Кулер «СЕА» - 1 шт., Станція А ( АЬСІР-10) 
«Теїга АЬСІР Т5845630361» - 1шт., Станція «СІР СЕА» - 1 шт., Ргиіі 5іаІіоп лінії Аг$іІ 
(Фруктова станція) «РАСС 63/100-23 УИ25» - 1 шт., Ріііег лінії Агхії (Розливно-наливний 
агрегат) «РЬ 2159» - 1 шт.. Укладальник лінії Аг$іІ «МІЛТІВОХ п°1739», Фальцювальну -скліюча 
машина для коробок лінії Аг.чії «М310Р02 Іпох»- 1 шт., Штабелер лінії Аг зі І «МІІТ Т1ВОХ 
п°1781» -1 шт., Ргиіі 5іаііоп лінії ЕКМІ1 (Фруктова станція) «РАСС 63/100-23 УИ25» -1 шт., 
Воіііе.ч Рііііпг (Розливно-наливний агрегат) лінії ЕКМІ 1 «АС 07 300» - 1 шт., Сіозиге 
Зухіет(Укупорочная машина) лінії ЕКМІ 1 «АN01 10817» - 1 шт.. Аплікатор рукава лінії ЕКМІ 1 
«РШІ 4200-РЕ+5Т6» - 1 шт., Пакувальна машина лінії ЕКМІ 1 «СЕКМЕХ Т5І№45957» - 1 шт., 
Рентген детектор лінії ЕКМІ 1 «РУХІМ РВ120» - 1 шпі., Розливно-наливний агрегат Ріііраск 1 — 
«Ріііраск 5000» - 1 шт., Розливно-наливний агрегат Ріііраск 2 «Ріііраск 5000» - 1 шт., Ргиіі Зіаііоп 
лінії ЕКМІ 2 (Фруктова станція) «РСС090-100-035» - 1 шт., Воіііез Рііііпг (Розливно-наливний 
агрегат) лінії ЕКМІ 2 «АС 13 300» - 1 шт.. Сушильний тунель лінії ЕКМІ 2 «ЕУКОРООЬ 
ЕР14/2473/01» - 1 шт.. Етикетувальна машина лінії ЕКМІ 2 «КОЬЬ-ЬШЕ 1-3-425РХ» - 1 шт.. 
Етикетувальна машина лінії ЕКМІ 2 «РШІ 5ЕАЬ 410+5Т-Н/М+РК-М» - 1 шт., Пакувальна 
машина лінії ЕКМІ 2 «Т5Р2 СІР 45Е14» - 1 шт.. Розливно-наливний агрегат лінії Тгерко « 3432-
Тур 104.К.5.Р» - 1 шт., Ргиіі 5іаІіоп лінії Тгерко (Фруктова станція) «РАСС 63/100-23 VI125» - 1 
шт., Ргиіі 5іаііоп лінії Тгерко (Фруктова станція) «С5-400» - 1 шт., Фальцювальна-скліюча 
машина для коробок лінії Тгерко «ТЕСМА РАСК РМА 1500С»- 1 шт.. Укладальник лінії Тгерко 
«ТЕСМА РАСК ЕУУ 1201» - 1 шт., Видувна машина 5ІРЕЬ «5ВО 8 ЦпІУег$а12ЕСО» - 1 шт., 
Охолоджувач для видувної машини 5ІРЕЬ «СНІЬЬЕК СТА ІР 31-201» -1 шт. 
Устаткування технічної майстерні: Точшьний станок - 1шт., Пресс обжим «РШИ РОІУЕК Р20 
НР» - 1 шт.. Пристрій для створення тиску (0 до 60 МПа) - 1 шт.. Станок токарний 
винторізний - 1 шт., Система повернення конденсату - 1 шт., Система утилізації теплоти 
конденсації - 1 шт.. Станок фрезерно свердлильній - 1 шт. 
Кількість робочих місць 245, в тому числі 207 тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм. 
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів): адміністративна будівля, допоміжний корпус, виробничий корпус, приміщення 
мийки молоковозів; приміщення прийомки молока, каналізаційні насосні станції (1,2), складські 
приміщення (блок склада), склад готової продукції, газорегулятор, ЦРП, артезіанські 
свердловини, котельня. 

Інші відомості: 

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки: 

На ТОВ «Данон Дніпро» наказами по підприємству призначені: 
Відповідальні за охорону праці, пожежну безпеку та засоби пожежогасіння - керівники 
департаментів/підрозділів/відділів, згідно наказів №311,312 від 18.08.2017 року. 

за безпечне виконання робіт по дільницям, роботам підвищеної небезпеки, а саме: 
- Відповідальні за безпечне проведення робіт вантажопідіймальною технікою - відділ 

виробництва - менеджер з виробництва Бурдюг В.Л., наказ №309 від 15.08.2017р. 
- Відповідальні за безпечне проведення робіт вантажопідіймальною технікою - Логістика 

(виробництво) - начальник складу Ухань В.В., наказ №309 від 15.08.2017р. 



- Відповідальний за технічний стан вантажопідіймальної техніки - інженер з ремонту 
Савенко О.Ю.. наказ №309 від 15.08.2017р. 

- Відповідальний за технічний стан і безпечну експлуатацію фреонових холодильних 
установок інженер-енергетик Поклад О.В., наказ 319/1 від 25.08.2017р. 

- Відповідальний за технічний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів пари та гарячої 
води головний інженер Косіцин С.Г., наказ №320\1 від 25.08.2017р; 

- Відповідальний за безпечну експлуатацію та справний стан котлів головний інженер 
Косіцин С.Г.. наказ № 322\1 від 28.08 2017р; 

- Відповідальний за технічний стан та безпечну експлуатацію газопостачання котельні 
інженер енергетик Поклад О.В., наказ №325/1 від 29.08.2017р.; 

- Відповідальний за технічний стан та безпечну експлуатацію газопостачання підприємства 
в цілому головний інженер Косіцин С.Г., наказ №323\1 від 28.08.2017р.; 

- Відповідальний по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин підприємства, 
що працюють під тиском головний інженер Косіцин С.Г., наказ № 327/1 від 30.08.2017 
року. 

- Відповідальний за справний стан та безпечну дію посудин підприємства, що працюють під 
тиском інженер-енергетик Поклад О.В., наказ № 327/1 від 30.08.2017 року. 

- Відповідальний за справний стан, правильну та безпечну дію апаратів, трубопроводів та 
приладів аміачної холодильної установки інженер-енергетик Поклад О.В., наказ № 331/1 
від 04.09.2017 року. 

- Відповідальний по нагляду за технічним станом та безпечною експлуатацією аміачної 
холодильної установки головний інженер Косіцин С.Г., наказ № 332/1 від 04.09.2017 року. 

- Відповідальний за безпечне виконання робіт в колодязях, камерах, інших замкнутих 
просторах, при експлуатації свердловин у виробничому корпусі керівник з ремонту 
обладнання Короленко А.А., наказ №331/1 від 07.09.2017 року. 

- Відповідальний за безпечне виконання робіт в колодязях, камерах, інших замкнутих 
просторах, при експлуатації свердловин в інженерному корпусі і території головний 
інженер Косіцин С.Г.. наказ №331/1 від 07.09.2017 року. 

- Відповідальний за електрогосподарство головного виробничого корпусу, технічної 
майстерні, станціях автоматичного приготування миючих розчинів технічний менеджер 
Тютюник М.М., наказ № 334/1 від 07.09.2017. 

- Відповідальний за електрогосподарство в усіх підрозділах окрім головного виробничого 
корпусу, технічної майстерні, станціях автоматичного приготування миючих розчинів 
головний інженер Косіцин С.Г., наказ № 334/1 від 07.09.2017 року. 

- Відповідальний за зберігання і справний стан ручного електроінструменту та допоміжного 
обладнання в технічному департаменті технічний менеджер Тютюник М.М., наказ № 335/1 
від 07.09.2017. $ 

- Відповідальний за зберігання і справний стан ручного електроінструменту та допоміжного 
обладнання в інженерному корпусі головний інженер Косіцин С.Г., наказ № 335/1 від 
07.09.2017. 

Наявність служби охорони праці: На підприємстві наказом № 268 від 12.07.2017 року 
призначено контролюючих осіб за станом охорони праці на підприємстві, наказом № 61 від 
01.03.2017 року затверджено положення про службу та введено в дію від 12.09.2011 року 
положення про систему управління охороною праці на підприємстві. 

Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з 
охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення: 
Наказ № 32 від 26.01.2017 року. № 326/1 від 29 серпня 2017 року, 329/1 від 01 вересня 2017 року. 

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці: 

На підприємстві з працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до 
вимог чинного законодавства. 
Навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні праці, правил проведення робіт 

підвищеної небезпеки співробітники компанії проходять у спеціалізованому начальному закладі 
ТОВ ХНКК «Професіонал» ТОВ, згідно підписаного договору. 



Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація 
на устатковання, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім 
дільницям; 

Забезпечення з особами індивідуального захисту: 
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності 
до чинних нормативних актів; 

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення: 

Наявна служба з охорони праці. Відповідальний за дотримання законодавства з питань охорони 
праці Голіченко Сергій Федорович. На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, 

матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення. 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та і 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивіду ального захисту , 

ндоімаїивно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 

Менеджер з юридичних питань виробництва 
ТОВ «Данон Дніпро» Кучеровська Л. О. 

(ініціали та прізвище) 

орган 
еєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

праці І&Ч^И+Х,' 20^#р. № МС 


