
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості роботодавця:

Назва суб’єкта господарювання : ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря»;

Юридична адреса: 35314, Рівненська область. Рівненський район, село Зоря, 
вулиця Промислова 1;

Поштова адреса: 35314, Рівненська область, Рівненський район, село Зоря, вулиця 
Промислова 1;

Вид діяльності за КВЕД: 23.13 -  Виробництво порожнистого скла;

Р/р: 26004000582000:

Банк: ПАТ «КІБ Креді Агріколь»:

МФО: 300379:

Код згідно КОАТУУ: 5624684901:
А

Код ЄРДПОУ: 22555135:

Індивідуальний податковий номер: 225551317122:

Свідоцтво платника ПДВ: 100316287:

Директор: Даніель Саксік:

Телефон: (0362У69-21-04: Телефакс: (0362)-69-23-47: 

www.ua.verallia.com

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: на території та 
у приміщеннях підприємства.

_____ Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
(найменування страхової компанії, строк дія страхового полісу, номер і дата його 
видачі): Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна»» від 01 
липня 2017 року, №347.994125570.0045, до 31 грудня 2018 року.

Я, Даніель Саксік, 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, устаткування підвищеної небезпеки:

Зберігання балонів із стисненими, зрідженими газами.

http://www.ua.verallia.com


Кількість робочих місць, в тому числі тих, на які існує підвищений ризик 
виникнення травм становить: 2 місця.

Інші відомості:

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці 
згідно наказу по підприємству від 20. 02. 2018 року № 41-АГ, покладено на начальника 
відділу ОП та НС Якимчука С. П, який пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» Держпраці України у Рівненській області:

- Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, 
протокол від 28.12.2017 року №174;
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями», 

протокол від 26.12.2017 року №174/6;
- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол від

26.12.2017 року №174/6;
- ДБН А.3.2.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві» протокол від 26.12.2017 року №174/6;; 
«Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в скляній промисловості», 

протокол від 28.12.2017 року №174-г;
- «Правила ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт» протокол від

20.06.2018 року №80
- «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», протокол від 20.06.2018 
року №80;

- «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках» протокол від 20.06.2018 року №80;

- «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів» протокол від 28.12.2017 
року №174-в;
«Правила безпеки систем газопостачання» та проведення газонебезпечних 

робіт, протокол від 28.12.2017 року №174-в;
«Правила ОП на автомобільному транспорті» протокол від 28.12.2017 року 
№174-г;

- «ПОП під час експлуатації обладнання що працює під тиском протокол від
20.09.2018 року №135;

та інженера з охорони праці Музику В. М, який також пройшов навчання та перевірку 
знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці України у Рівненській області:

- Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, 
протокол від 05.10.2017 року №129;

- «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках протокол від 22.08.2018 року №80/2;
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт протокол від

22.08.2018 року №80/2;
- «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями», 

протокол від 02.10.2017 року №129-6;



- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол від
02.10.2017 року №129-6;

- ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві» протокол від 02.10.2017 року №129-6;

- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», протокол від 22.08.2018 
року №80/2;

- «Правила безпеки систем газопостачання та правил виконання 
газонебезпечних робіт », протокол від 05.10.2017 року №129-в;

- «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів протокол від 05.10.2017 
року №129-в;

- Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів протокол від 05.10.2017 року 
№129-в;

- «ПОП під час експлуатації обладнання що працює під тиском протокол від
20.09.2018 року №135;

На ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» розроблено, затверджено та введено в дію:

- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про систему управління охороною праці»
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці»

На підприємстві ведуться:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки;
- Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнали обліку робіт що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- Журнали обліку та зберігання засобів захисту.

На підприємстві діє затверджений та переглянутий перелік інструкцій з ОП від
09.07.2018 року №152-АГ.

На підприємстві діє затверджений наказ з ПДК по перевірці знань працівників та ІТР 
від 01.06.2018 року №135-АГ.

Всі члени ПДК пройшли навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» Держгірпромнагляду 
України у Рівненській області і мають відповідні посвідчення.

Працівники підприємства, що задіяні у зберіганні та експлуатації балонів із 
стисненими, зрідженими газами пройшли відповідне навчання в ДП «Рівненський



ЕТЦ» Держпраці України у Рівненській області по новим правилам 
НПАОП 0.00-1.81-18, протокол №135 від 20.09.2018 року

Працівники підприємства пройшли медогляд -  заключний акт від 18 квітня 2018 року.

Працівники забезпеченні спецодягом та ЗІЗ у повному обсязі згідно норм чинного 
законодавства та згідно внутрішніх вимог додатково.

ПрАТ «Консюмерс-Скпо-Зоря» забезпечений всіма необхідними нормативними 
актами та перелік їх постійно оновлюється.

Генеральний директор

«Консюмерс-Скпо-Зоря» Даніель Саксік

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
' "  ' іду у Рівненській області.


