
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПрАТ «Вераллія Україна»: 35314, Рівненська область._______
(для юридичної особи; найменування юридичної особи.

Рівненський район, село Зоря, вулиця Промислова 1: Код ЄРДПОУ: 22555135:________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРГТОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.

Генеральний Директор: Данієць Саксік: Телефон: (03621-69-21-04: Телефакс: (0362)-69-23-47:
Zorva.Reception@verallia.com__________________________________________________

телефак(у, 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 пощти;

на території та у приміщеннях підприємства_______________________________________
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 Страхування не проводилося

(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)

Даніель Саксік
(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:

Експлуатація устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій
(найменування вид^ робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання

І мереж, технологічне електрообладнання), а саме:__________ ____________________________________
підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, кршна походження, які

mailto:Zorva.Reception@verallia.com


КТП № 10 Комірка КСО з вакуумним вимикачем — 2 шт., трансформатор VARIV0LT 
TRANSFORMER виробник BERNARD & BONNEFOND-STIENNNE FRANCE 
2006р.10б0/0,04...0,2 - 2  шт.. (електро підігрів Печі).
КТП -  9 Комірка КСО з вакуумним вимикачем - 2 шт, трансформатор ТМЗ -1600/10 -  
2 шт. рік випуску 2006.
КТП -  8, Комірка КСО з вакуумним вимикачем - 1  шт, трансформатор Euro 
Trasformatori s.r.l. Італія 2008р. 1000/ 0.05...0.22, трансформатор Sorg Німеччина 
1994р 100 кВА, ш,ит0,4 кВ. (електро підігрів Печі).
КТП - 7, Трансформатор ТМЗ -  630/10 -  2 шт, рік випуску 1992, Україна.
КТП -  6, Комірка з вимикачем навантаження ВНП -  2 шт. Трансформатор ТМЗ - 
1000/10 -  2 шт, Т1-1992р., Т-2 2001р, Україна.
КТП -  5, Комірка з вимикачем навантаження ВНП -  2 шт. Трансформатор ТМЗ - 
1000/10 -  2 шт, рік випуску 1992, Україна.
КТП -  4, Трансформатор ТМЗ -1600 кВА- 2 шт, рік випуску 2003, Комірка ШВВ з 
вакуумним вимикачем - 2 шт, Україна.
КТП - З, Трансформатор ТМЗ -  1000/10 -  2 шт, рік випуску 2003, Україна.
КТП -2, Щоглова КТП з трансформатором 160 кВА, рік випуску 1998, вимикач 
навантаження ВНР -1 6  -  2 шт, Україна.
РП -ІО кВ  Компресорна, 2 секції шин. Комірки 10 кВ. КМ-1М з вакуумними 
вимикачами- 8 шт. Комірка трансформатора напруги КМ-1М - 2  шт. Комірка 
секційного роз'єднувача КМ-1М -1 шт. Електродвигун 10 кВ С Т Д -1600-2 шт, Росія, 
електродвигун асинхронний компресора HRA7 453-28Т-3 шт. комірки 10 кВ з 
вакуумним вимикачем -  6 шт.(панель запуску двигуна -  З шт., конденсаторна панель 
- З  шт.), Корея.
електродвигун асинхронний компресора TRA30, конденсаторна панель УКРВ- 
10/225/1 УЗ, Туречина.
РП -10 кВ №1, 2 секції шин, комірки КСО 393 з вакуумними вимикачами -1 0  шт, 2 
комірки КСО 393 трансформаторів напруги.
РП 10 кВ - №2, 2 секції шин , Комірки КСО 272 з вакуумними вимикачами 17 шт, 2 
комірки КСО 272 власних потреб з трансформаторами ТМ- 25 10/0,22, комірка КСО 
272 трансформатора напруги. -1 0  кВ НАМИ -  2 шт.
Асинхронний електродвигун -1100 к В т -1 шт. Корея 
Асинхронний двигун - 890 кВт- 2 шт. Корея 
Асинхронний двигун -  355 кВт - 1  шт. Туречена.
Підстанція 110 кВ. Роз'єднувач РДЗ.2-110 кВ, елегазовий вимикач 110 кВ - 1  шт, ОПН - 
110 кВ -  З шт, ОПН -1 0  кВ -  З шт, трансформатор ТДН-16000/110/10 кВ, ПЛ 110 кВ. 
Кабельні лінії 10 кВ - 29 шт.

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
Кількість робочих МІСИЬ-331. V тому числі тих, на яких існує підвищенний ризик виникнення

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
травм на підприємстві складає -  134 місць.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
Цех виробниіггва№2: Цех виробництва №3: Цех складових (сировини): Блок допоміжних цехів. 

КТП 2,3,4.5.6.7.8.9.10: Силосний склад сировини: Тимчасова дільния по виготовленню тари:
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Компресорна: РП 10 кВ №1: РП 10 кВ №2: підстаншя ПО кВт: Блок насосних станцій: Насосна
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



/■

ста нтпя зворотного водопостачання

Інші відомості:

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці згідно наказу 
по підприємству від 23.08.2019 року № 261-АГ, покладено на начальника відділу ОП та НС 
Киричук 0.3., 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 14.11.2018 року №165;
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями», протокол 
від 14.11.2018 року №305;

- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол від 14.11.2018 
року №305;

- «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в скляній промисловості», протокол 
від від 14.11.2018 року №305;

- «Правила ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт» протокол від 29.03.2019 
року N946

- «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», протокол від
29.03.2019 року №46

- «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт»,
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог роботодавця стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» протокол 
від 07.10.2019 року N9263

- IV група з електробезпеки до і вище 1000В протокол від 22.11.2018 року №175;

керівника служби ОП та ПБ 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 N9174/6;

- ДБН А.3.2.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» протокол від 26.12.2017 року N9174/6;
«Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних 
матеріалів», протокол від 01.11.2019 року №308;

- «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 N980;

- «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 N9174-8;



«Правила ОП на автомобільному транспорті» протокол вщ 28.12.2017 року №174-г; 
«ПОП під час експлуатацГі обладнання що працює пщ тиском протокол від 20.09.2018 
року №135;
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», протокол від
29.03.2019 року №46
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог роботодавця стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» протокол 
від 07.10.2019 року №263
IV група з електробезпеки до і вище 1000В протокол від 06.02.2020 року №10;

На ПрАТ «Вераллія Україна» розроблено, затверджено та введено в дію;
- «Положення про службу охорони праці»; затверджене наказом №261 від 23.08.2019 

року
- «Положення про систему управління охороною праці», затверджене наказом №327 

від 15.10.2019 року
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці» затверджене наказом №39 АГ від 25.01.2019 року

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 30.04.2020 
року №11-ОД.

На підприємстві діє затверджений наказ з ПДК по перевірці знань працівників та ІТР від
15.10.2019 року №328-АГ.

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

На підприємстві створена та діє комісія з перевірки знань з електробезпеки затверджена 
наказ від 28.10.2019 року №349-АГ

Працівники підприємства, що задіяні у роботах в діючих електроустановках напругою понад 
1000В, пройшли навчання та щорічну перевірку знань, протоколи; 11/19, 11/19.1, 11/19.2, 
11/19.3, 11/19-СГЕ-В від 01.11.2019 року, та 12/19-СГЕ-В від 10 12.2019 року.

Працівники підприємства, що задіяні у роботах в діючих електроустановках напругою понад 
1000В, пройшли вступний інструктаж у відділі ОП та НС з записом у журналі реєстрації 
вступного інструктажу з охорони праці; на робочому місці; первинний інструктаж, а також 
повторні інструктажі з періодичністю 1 раз на З місяці, а при необхідності позапланові та 
цільові інструктажі з записом у >і^рналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому 
місці енергетичної служби.



На підприємстві проведена атестація робочих місць згідно вимог, результати 
наказом №385-АГ від 12.12.2019 року.

затверджені

Працівники підприємства пройшли медогляд -  заключний акт від 26 червня 2019 року та 
мають діючі позитивні висновки психофізіологічної експертизи

Працівники забезпеченні спецодягом та 313 у повному обсязі, саме: головний убір зі 
захисною вставкою: жилет сигнальний; жилет утеплений; костюм бавовняний; куртка 
бавовняна утеплена; вкладиші противошумові; сорочка з довгими рукавами; футболка; 
окуляри захисні; респіратор; рукавиці комбіновані; рукавиці краги шкіряні; черевики шкіряні; 
пояс запобіжний лямковий; каска; підшоломник; рукавиці діелектричні; штанга ізоляційна 
ШІОУ- 15 кВ; штанга ізоляційна ЗРУ- 10 кВ; штанга ізолююча ШЗ-110 кВ; Штанга розрядна 
н/в ШРН-1; вказівник напруги Зкивольта 35-110 кВ; вказівник напруги ПНВ-2 (6-10 кВ.) 
вказівник напруги ПНБУ-2 (6-10 кВ.); пока>юник напруги Пошук 0,4кВ; боти діелектричні 
калоші діелектричні у кількостях та на терміни згідно затверджених норм безоплатної 
видачі 313, що є невід’ємним додатком до колективного договору №529 від 20 березня 2018 
року та вимог «Правила експлуатації електрозахисних засобів»

ПрАТ «Верап 
їх постійно

абезпечене всіма необхідними нормативними актами та перелік

Даніель Саксік
(ініціали та прізвище)

Декларація 'з^еесірована у журналі облії^ суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_________________ 20__ р. № ________________ _̂_____ .

примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробіо' персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлу'атацію (застосу'ваїшя) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмов.ляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспопті,,.......

І Упр^йЛІянй

ЗАРЕЄСТРОВАНО І
гОаЩ \


