
Додаток 8 

С/)Г - 6 1 . Порядку 
^-^''^у^ ґ> <А (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

^ и ^ ^ 7 лютого 2018 р. № 48) 

І : 
Д Е К Л А Р А Ц І Я 

в і д п о в і д н о с т і м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї б а з и в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь 
о х о р о н и п р а ц і 

Відомості про роботодавця 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІЛШ МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБТОШН» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Україна, 02660. м. Київ, вул. Електротехнічна, 45; код згідно з ЄДРПОУ 39540982, 
Генеральний директор - Шурінов Михайло Валерійович 

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

номер телефону +380 (050) 382 0421; адреса електроної пошти - Іуап.Т$і5аг@ріш.сот; 

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; 
Україна, 81500, Львівська обл„ м. Городок, вул. Львівська, 659 а, 

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: страхувальник: ПрАТ «СК ПЗУ 

Україна», м. Київ 04053. вул. Січових Стрільців, 40. Період дії страхового полісу 01.05.2018 -
30.04.2019. договор страхування №347.994142288.0045 

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився 
(дата проведення аудиту) 

Я, Шурінов Михайло Валерійович 
(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: 

Технологічні транспортні засоби, 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки, тип або марка (за наявності), 

• електронавантажувач ВТІЬЬ КХ 50-10 , виробник '8ТІЬЬ С т Ь Н ' , Німеччина, рік випуску - 2018, 
серійний (ідентифікаційний) № 515061100185, державний номерний знак Т02102ВС; 

ГОЛОІНЕУЇЇРАВЛШНЯ 



• електронавантажувач 8ТІЬЬ КХ 50-10 , виробник '8ТІЬЬ ОтЬН' , Німеччина, рік випуску - 2018, 
серійний (ідентифікаційний) № 515061100186, державний номерний знак Т02103ВС; 

• електронавантажувач 8ТІЬЬ КХ 50-10 , виробник '8ТІЬЬ ОтЬН' , Німеччина, рік випуску - 2018, 
серійний (ідентифікаційний) № 515061100187, державний номерний знак Т02101ВС. 

На території складу, за адерою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 659 а, кількість робочих 
місць складає - 7 чоловік, у тому числі 4 водії єлектронавантажувачів, які підпадають під виконання 
робіт підвищеної небезпеки. Загальна структура підприємства включає відділи продажу, логістики, 
планування комерційних активностей, стратегії і розвитку торгових каналів, регіонального розвитку 
продукції зі зниженим ризиком, з досліджень ринку, продукції зі зниженим ризиком. 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без 
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 

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

Інші відомості: 
Наказом по підприємству від 01 липня 2015р. № 8 створена служба охорони праці ТОВ «Філій 
Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн». «Положення про службу охорони праці» затверджено наказом 
ТОВ «Філій Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн» від 01 липня 2015р. № 9. Система управління 
охороною праці діє згідно «Керівництва системою управління охороною праці» затвердженого 
наказом від 01 липня 2015 р. № 33. Начальник відділу ОП, Шейнін Михайло Євгенійович, пройшов 
навчання і перевірку знань законів і нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеці, 
санітарно-гігієнічному забезпеченню, пожежній безпеці (посвідчення № 08-25 від 20.04.2018р.) 
навчальний заклад ТОВ «ЦС ТИСК ПЛЮС». 
Для забезпечення охорони праці у складських приміщеннях всі працівники ТОВ «Філій Морріс 
Сейлз Енд Дистриб'юшн», що організовують роботу складу пройшли навчання і перевірку знань 
законів і нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеці, санітарно-гігієнічному 
забезпеченню, пожежній безпеці, а саме: Цісар Іван Володимирович керівник складу готової 
продукції, посвідчення № 01-43/02 від 17.10.2017р. навчальний заклад ДП «Західний експертно-
технічний центр Держпраці», Монцібович Роман Георгійович адміністратор готової продукції, 
посвідчення № 01-26/4 від 18.11.2016р., навчальний заклад ДП «Західний експертно-технічний центр 
Держпраці», Процюк Мар'ян Ростиславович, посвідчення № 01-196 від 12.12.2018р., навчальний 
заклад ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці». 
Генеральний директор ІЦурінов Михайло Валерійович пройшов навчання і перевірку знань законів і 
нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, 
пожежної безпеки (посвідчення № 68-290-17-10 від 14.04.2017р., навчальний заклад АТВТ «Трест 
Південатоменергобуд»). 
Навчання з питань охорони праці на підприємстві здійснюється відповідно до «Положення про 
порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом від 23.05.2018 
року №106. Розроблені положення, інструкції з питань охорони праці, що встановлюють правила 
безпечного виконання робіт. Наказом по підприємству № 72 від 13.04.2018р. оновлено та 
затверджено Програму вступного інструктажу з охорони праці та призначено осіб якім надано право 
проводити вступний інструктаж з охорони праці. Під час прийняття на роботу з усіма працівникам 
проводиться вступний інструктаж з охорони праці з записом в «Журналі реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці». До початку роботи, на робочому місці працівники отримують 
первинний інструктаж з охорони праці. Працівники у відповідний строк проходять повторні 
інструктажі з охорони праці по діючим на підприємстві інструкціям з охорони праці. Наказом по 
підприємству ]Ч286 від 17.11.2015р. із наступними змінами та доповненнями, визначено Перелік 
працівників, які звільняються від повторного інструктажу. Працівники забезпечені необхідним 
спецодягом та спецвзуттям відповідно до Колективного договору на 2018-2020 роки, який 
розроблений і прийнятий зборами трудового колективу (протокол від 18.12.2017р.). 
Наказом по підприємству № 287 від 14.12.2018 р. призначені особи відповідальні за технічний стан 
навантажувачів та безпечне проведення робіт навантажувачами, які пройшли відповідне навчання та 
перевірку знань, а саме: Монцібович Роман Георгійович, посвідчення № 27-05/1, протокол № 27-403 



Г від 06.12.2018р., навчальний заклад - ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці»; Процюк 
Мар'ян Ростиславович, посвідчення № 27/403-14, протокол № 27-403 від 06.12.2018р., навчальний 
заклад - ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці». Підприємство забезпечено 
Інструкцією (дата випуску 02.2018 року) з експлуатації електричних навантажувачів від виробника 
(8ТІЬЬ). На підприємстві розроблена та наказом по підприємству № 294 від 18.12.2018р. введена в 
дію інструкція з ОП № 9 /182-П при виконані робіт з використанням навантажувача, з урахуванням 
положень та відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів, 
затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.08.2018 № 1220. Наказом від 
14.12.2018 №289 призначений оновлений склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві. Члени комісії пройшли навчання і перевірку знань законів і нормативно-правових 
актів з охорони праці, електробезпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, пожежної безпеки, а 
саме: голова комісії - Шейнін М.Є. начальник відділу охорони праці, посвідчення № 08-25 від 
20.04.2018р., навчальний заклад ТОВ «ЦС ТИСК ПЛЮС»; члени комісії: Фесенко В.О. керівник 
складу готової продукції, посвідчення № 68-264-18-14 від 17.05.2018р. навчальний заклад АТВТ 
«Трест Південатомменергобуд», Цісар І.В. керівник складу готової продукції, посвідчення № 01-
43/02 від 17.10.2017р. навчальний заклад ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» 
Іванов І.В. керівник групи (представник профспілки), посвідчення № 29-10 від 06.10.2017р., 
навчальний заклад ТОВ «ЦС ТИСК ПЛЮС». 

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці. 
Ідентифікація та аналіз законодавчих та інших вимог у галузі охорони праці, з наступним 
інформуванням зацікавлених сторін, здійснюється згідно з згідно «Положенням про управління 
документацією в системі управління охороною праці та навколишнього середовища», затвердженого 
наказом від 25.09.2015р. № 64. Юридичні консультанти та служба охорони праці проводять 
відстеження змін законодавства та нормативних актів у галузі охорони праці та інформують про 
зміни законодавчих актів, а також про їх можливий вплив на діяльність підприємства з метою 
створення безпечних умов праці та належного ведення роботи. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають заде^рймацням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової бе̂ зпеки; наявністю служби охорони а̂ а̂ці. інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатац^ної документації, з^Ьові^ індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-

ехні|іної базщттц^ЩгЩ^'^^^^^о забезпечення 

\, 1ДвИГі..рІК<1і|!ЙНІ',Й / • (тщщуіта прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^ С}^ре^Н^^ 2 0 І ^ р . № М9/^9 

вській області 

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.". 


