
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 лютого 2021 р. № 77)

ДЕКЛАРАЦІЯ
в ід п о в і д н о с г і м а ге р і а л ь н о-тех н і ч н ої б а з и 

вимогам законодавства з питань охорони праці

І Іервинна

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер 
_____■і

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Рат- 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

пінський молокозавод» 44101, Волинська область, Ковельський район, смт.Ратне, 
міспезнахо гження. код згідно з СДРПОУ. прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

юлиця Шевченка, 47, код t ДРПОУ 43454177, Афанасьев Вячеслав Віталійович, 
адреса електронної пошти:

ід. і.і 0336(>) 2-13-59, е-таіІ:ігоІоуай/ zolotarat.com 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки га/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

за місцезнаходженням роботодавця_______ ______________________________
(адреса)

із або за постійним місцезнаходженням об'єкта 44101, Волинська область, 
Ковельський район, смт.Ратне, вулиця Шевченка, 47

(адреса і

або за місцем виконання робіт/сксплуатації. шо змінюється
_________ ______ _____________.___________________________________________ _,-> 

(регіон, область тощо)

ї ї підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
іреими особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у 
разі добровільного страхування) відповідно до 'Закону України "Про страхування”

____ Не вимагається __________________________________
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

номер і дата видачі або "договір не вимагається”)

Я. Афанасьев В’ячеслав Віталійович    
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання .і аких робі т підвищеної небезпеки га/або експлуатації (застосування) таких



Усі і нни машин та устаткування, що наведені в підпунктах 1 і 2 пункту 2
Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від ЗО січня2013 р. №62, що не зазначені в групі А

С епаратор ОС2Д-500, інвен гарний № 871, виробник 
машинобудівеявний завод, рік він о говлення 1996;
Сепаратор ОС Д-500, інвентарний № 141, виробник
машпнобудівельний завод, рік він о говлення 1996;
( енарагор ОСД-500, інвенгарний № 142, виробник
машппобудівельний завод, рік виготовлення 1996;
( енарагор ОС НС , інвеніарний № 869, виробник

Плавский

Плавский

Плавский

Плавский
машпнобудівельний завод, рік він оговлення 1992;
С епаратор ОС НС, інвентарний № 370, виробник Плавский
машпнобудівельний завод, рік виготовлення 1992;
Маслоу гворювач Я-5 ОМС-1, інвентарний № 540, виробник
Технологічний інститут молока та м’яса, м. Київ, рік виготовлення 1996; 
Маслоу гворювач Я-5 ОМС-2, інвенгарний № 539, виробник
1 ехнологічний інститут молока та м’яса, м. Київ, рік виготовлення 2008; 
Маслоутворювач Я-5 ОМС-2, інвентарний № 107, виробник
Гехнологічний інсги гу г молока та м'яса, м. Київ, рік виготовлення 2013;
Іес габі іізвгор Я-5 ОМС-2, інвенгарний № 780, виробник Технологічний 

інститут молока та м’яса, м. Київ, рік виготовлення 2010;
- Ванна ВДП 1000, інвеніарний №531, виробник Україна, рік

він о говлення
Вапна ВДП

2007;
1000, інвен і арний №>532, виробник Україна, рік

він оговлення
- Ванна ВДП

2007;
1000, інвеніарний №533, виробник Україна, рік

він оговлення
- Ванна ВДП

2007;
1000, інвен гарний №534, виробник Україна, рік

він о говлення 
Охолоджувач

2007;
молока ОП 25 м3, інвентарний №726, виробник ЗАТ

«АТТІС» м.К 
Охолоджувач

иїв, рік виготовлення 
молока ОП 25 м3,

2009;
інвентарний №985, виробник ЗАТ

«АТТ1С» м.Київ, рік виготовлення 2011;
Резервуар 6,3т Я1-ОСВ-6,3, інвенгарний №144, виробник Україна, рік
він оговлення 1997;
Резервуар 6,3т ЯІ-ОСВ-6,3, інвенгарний .№145, виробник Україна, рік
виго говлення 1997;

- Резервуар Я1-ОС В-1,0, 
він оговлення 2001;
Резервуар Я І-ОС В-1,0, 
ви і о говлення 2001;

інвенгарний №191, виробник Україна, рік

інвенгарний №192, виробник Україна, рік

Резервуар В2-ОМ 3-6,3, інвентарний №173, виробник ООО
« Геспоценгр», м.Полтава, рік виго говлення 1993;
Резервуар В2-ОМЗ-6,3, інвенгарний №174, виробник ООО
« 1 еспоцентр», м.Полтава, рік виготовлення 1993;
Ванна для змішування ЕММ-1200, інвентарний №865, виробник ПП 
«Тетра-молтех», рік випуску 2006;

- .Ванна ЕММ-1200, інвентарний №744, виробник ПП «Тетра-молтех», рік 
випуску 2006;
Ванна ЕММ-1200, інвенгарний №745, виробник ПП «Тетра-молтех», рік 
випуску 2008;



Ванна ЕММ-1200, інвеніарннй №746, виробник ПП «Тетра-молтех», рік 
випуску 2008;
Ванна ЕММ-1200, інвентарний №609, виробник ПП «Тетра-молтех», рік 
випуску 2008;
Насос Я9.ОНЦ-1, інвентарний №103, виробник Каховський РМЗ
«Сільгоспаї регат», рік випуск) 2009;
Насос Я9.ОНЦ-1, інвен тарний №104, виробник Каховський РМЗ
«Сільї оспаї реї аг», рік випуску 2009;
Насос Я9.ОНЦ-1, інвентарний №105, виробник Каховський РМЗ
«Сільї оспаї регат», рік випуск) 2007;
Насос Я9.ОНЦ-1, інвен гарпий №106, виробник Каховський РМЗ
«Сільгоспагрегал », рік вигіхску 2007;
Насос Я9.ОНЦ-1, інвен гарний №719, виробник Каховський РМЗ
«Сільї оспагрегат», рік випуску 2008;
Насос Я9.ОНЦ-1, інвентарний №720, виробник Каховський РМЗ
«Сільї оспагрегат», рік випуску 2011;
Насос ЗМ 32-160/2,2 Ебара, інвентарний №994, виробник Ebara, Японія, 
рік випуску 2011;
Насос ЗМ 32-160/2,2 Ебара, інвентарний №995, виробник Ebara, Японія, 
рік випуск) 2011;
Насос ЗМ 32-160/2,2 Ебара, інвентарний №996, виробник Ebara, Японія, 
рік випуску 2011;
Насос ЗМ 32-160/2,2 Ебара, інвен гарний №997, виробник Ebara, Японія, 
рік випуск) 2011;
Насос ЗМ 32-160/2,2 Ебара, інвенгарний №998, виробник Ebara, Японія, 
рік випуск) 2011;
Насос ЗМ 40-160/4 Ебара, інвенгарний №999, виробник Ebara, Японія, 
рік випуск) 2011;
Насос ЗМ 40-160/4 Ебара, інвенгарний №900, виробник Ebara, Японія, 
рік випуск) 2011;
Компресор, інвентарний №798, виробник Bristol, США, рік випуску 
2010;
Компресор РМ 3129.01 , інвентарний №987, виробник Remeza, Білорусь, 
рік випуск) 2011;
Насос НЦ-12-10, інвентарний № 456, виробник Україна, рік
виготовлення 2006; 
Насос Н Ці 2-10, інвен гарний № 457, виробник Україна, рік
виі ол овлення 2006; 
Насос НЦ -12-15, інвентарний № 727, виробник Україна, рік
вию ловлення 2009;
1 (ентрифуга It ІУ «Орбіла», інвен і арннй №247, виіробник ООО
«Вегінструмен Г», ріг
Центрифуга Ц.1У

с випуску 2006;
«Орбі і а», інвен і арннй №248, виробник ООО

«Ве гинел р) мен і», рік випуск) 2010;
Емульсор Я5-ОММ-02, інвентарний № 782, виробник Технологічний 
інетитул молока і а м’яса, м. Київ, рік виготовлення 2008;
Компресор НФ-611, інвентарний №53, виробник Чехословакія, рік 
виготовлення 1984;
Компресор П-110, інвеніарннй №50, виробник завод «Компрессор», 
м.Москва, рік вшотовлення 1992;
Компресор П-110, інвентарний №296, виробник завод «Компрессор», 
м.Москва, рік виготовлення 1992;
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Установка конденсаторна «Grasso» VXC-250, інвентарний №680, 
виробник Італія, рік випуск) 2008;
Насос CM 100-65-250, інвентарний № 55, виробник Україна, рік 
виготовлення 2003;
Насос CM 100-65-250/4А, інвенгарний № 575, виробник Україна, рік 
виготовлення 2007;
Насос SV204F05, інвен гарний № 559, виробник Італія, рік виготовлення 
2007;
Насос SV204F05, інвенгарний № 560, виробник Італія, рік виготовлення 
2007;
Насос SV204F05, інвен і арний № 561, виробник Італія, рік виготовлення 
2007;
Насос SV204F05, інвенгарний № 562, виробник Італія, рік виготовлення 
2007;
Насос SV216F22, інвентарний № 217, виробник Італія, рік виготовлення 
2007;
Насос SV216F22, інвентарний № 563, виробник Італія, рік виготовлення 
2007;
Насос SV216F22, інвенгарний № 564, виробник Італія, рік виготовлення 
2007;
Вентилятор ВЦ, інвентарний №771, виробник Україна, рік 
виготовлення 2010;
Автомат фасувальний М6-АРМ з дозуванням 500 гр., інвентарний №10, 
виробник Fasa, Литва;
Гомогенізатор масла ГМ, інвенгарний №9, виробник ПП «ТХЛ 
Палладіум», рік випуск) 2020;
Рефконтейнер 40 фу довий 67 м2 3, інвентарний №616, виробник Україна, 
рік випуску 2008;

2. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів
господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю

Рефкон ісйнср 40 фуговий 67 м3, інвензарний №617, виробник Україна, 
рік випуску 2008;
Рефконгейнер 40 фуговий 67 м3, інвен гарний №618, виробник Україна, 
рік випуску 2008;
Рефконтейнер 40 футовий 67 м3, інвентарний №619, виробник Україна, 
рік випуску 2008;
Рефкон гейнер 40 футовий 67 м3, інвентарний №620, виробник Україна, 
рік випуску 2008;
Рефкон гейнер 40 фу говий 67 м3, інвентарний №621, виробник Україна, 
рік випуску 2008;
Рефконтейнер 40 футовий 67 м3, інвентарний №622, виробник Україна, 
рік випуску 2008;
Рефконгейнер 40 футовий 67 м3, інвенгарний №623, виробник Україна, 
рік випуску 2008;
Рефконгейнер 40 фуговий 67 м3, інвенгарний №631, виробник Україна, 
рік випуску 2008;
Рефконтейнер 40 фу говий 67 м3, інвентарний №632, виробник Україна, 
рік вину ску 2008;
Стаціонарна холодильна установка (вагон), інвентарний №313, 
виробник Україна, рік випуску 2003.
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понад 0,1 МВт (п.4 групи Б Переліку машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки)

Пальник газовий блочний МДГГ-250-Б-1, заводський № 97, виробник 
ДП Завод «Промгазапарат», м.Фастів, рік випуску 2006;

Пальник газовий блочний МДГТ-250-Б-1, заводський № 116, виробник 
ДП Завод «Промгазапарат», м.Фастів, рік випуску 2007;

Регулятор тиску газу РДУК-100, рік випуску 1990, інвентарний №205, 
виробник Могилев-Подільський ремонтно-механічний завод.

3. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у Технічному регламенті 
обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.01.2019 р. №27 (п.5 групи А Переліку, згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 року №357)

Ресивер ДРГ-1,5, заводський № 509125(01), виробник Снєжняііський 
завод хімічного машинобудування, рік випуску 1995;

Ресивер ДРГ-1,5, заводський № 509104(01), виробник Спєжняпський 
завод хімічного машинобудування, рік випуску 1991;

- Ресивер ДРГ-1,5, заводський № 509123(01), виробник Спєжняпський 
завод хімічного машинобудування, рік випуску 1995;

Ресивер ДРГ-1,5 (повітряний), заводський № 509104(1), виробник 
Снєжняііський завод хімічного машинобудування, рік випуску 1991;

Збирач аміачний, заводський №52, виробник Завод ім. 50-лігтя Великої 
Жовтневої революції, м.Коростень, рік випуску 1994;

Збирач аміачний, заводський №51, виробник Завод ім. 50-лігтя Великої 
Жовтневої революції, м.Коростснь, рік випуску 1994;

Відокремлював рідини, заводський № 509128(02), виробник
Спєжняпський завод хімічного машинобудування, рік випуску 1995;

Масловідділювач, заводський № 6, виробник Коростенський завод 
хімічного машинобудування, рік випуску 1997;

Козел паровий Е-2,5-0,9 ГМ (Є), заводський №451, виробник ТзОВ 
МПВФ «Енергетик», м. Мопастирище, рік випуску 2006;

Котел паровий Е-2,5-0,9 ГМ (Є), заводський №467, виробник ТзОВ 
МПВФ «Енергетик», м. Мопастирище, рік випуску 2007.

4. Устаткування напругою понад 1000 В (п.8 групи А Переліку, згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 року №357): 
комплектна трансформаторна підстанція зовнішньої установки 2КТП-3- 
ПК-630/10/0,4кВ з силовими масляними трансформаторами:

1Т типу ТМ 630/10/0,4кВ, потужністю бЗОкВА, рік виготовлення 1998, 
інвентарний №359, країна виробник Україна;

2Т типу ТМ 630/10/0,4кВ, потужністю бЗОкВА, рік виготовлення 2007, 
інвентарний №548, країна виробник Україна.

5. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п.9, група А, 
Додатку 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
жовтня 2011 року №1107 (зі змінами та Доповненнями) та згідно Постанови 
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 року №357 ).
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Відповідно до статті ІЗ Закон) України "Про охорону праці" проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я 
виробничих факторів ; ]

Наказ №35 від 28,03.2022 рок\ 1/р/> проведення аудиту з охорони праці. Висновок
№2 від 0404,2022 рок\ у ___________________________________________
(номер наказе про прове іення ,л нш нУіер (а дата висновку за результатами проведеного аудиту про 
дотримання вимог законодавства про Ухорбну праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації 
заявлених машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

___ В.В.Афанасьєв_______________
(ініціали та прізвище керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

06 квітня 2022 р.
ЙДПИС)

Декларація зареєстрована у
2СЬ&р. №____________ ■

територіальному орган і
Управління Держпраці 
у Волинській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Держпраці

Примітка Реєстраційним номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідоми ні про це відповідному кої 11 рол юючом \ органу і мають відмітку в паспорті.”.


