
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця :

Найменування -  Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельна 
компанія Еколайн»

Місце державної реєстрації -  Україна 35350 Рівненська область Рівненський район смт 
Квасилів вул 1 Травня , 33

КодЄДРПОУ 30132850

Свідоцтво платника податку № 100318048

Індивідуальний податковий № 301328517120

Код виду діяльності згідно КВЕД : 11.07 -  виробництво безалкогольних напоїв; виробництво 
мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

Керівник: МАРЧЕНКО Марія Іванівна -

Телефон : ( + 380362 ) 203922

Електронна пошта: Ecoline@,mail.:rv.ua

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки : Україна Рігіджська область Рівненськмй район 
смт Квасилів вул. 1 Травня , 33

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  страхова компанія “UPSK “ ,початок 
дії угоди з 10.10.2019 року;закінчення дії 09.10.2020 року, серія 220/01 № 698-Ц від 04.10.2019 року.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився.

Я, директор ТОВ « ВТК Еколайн» МАРЧЕНКО Марія Іванівна цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази тк умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткуванїі'й підвищеної небезпеки:

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа, крім автомобільних газових балонів, що 
є ємностями для газового моторного палива, а саме :

-  повітрозбірник В-0,5, зав. №60464/2/1446, 1985 р.в., країна походження — Польща; 

повітрозбірник В-0,5, зав. №60464/2/1447, 1985 р.в.. країна походження — Польща; 

повітрозбірник В-0,5, зав. №60464/2/1449, 1985 р.в., країна походження — Польща; 

повітрозбірник В-0,5, зав. №4846, 2013 р.в., країна іЦо;одження — Польпщ;



Німеччина
резервуар вакуумний Т22 81 20 С02, зав. №8СН 14897, 1991 р.в., країна походження

По даних посудинах, що працюють під тиском понад 0,05МПа є висновок експертизи 
№22560691-0013.20 від 10.03.2020, якій вказує на спроможність забезпечити дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації машин , 
механізмів устатковання підвищеної небезпеки,перелік яких додається.

Кількість робочих місць на підприємстві-24, в тому числі, на яких існує пі двищений ризик 
виникнення травм -  11

На території підприємства розміщуються будівельні споруди: 

цех розливу;

-  адміністративний корпус; 

артсвердловина;

-  прохідна;

трансформаторна підстанція ТП -702.

Структурна схема управління визначає такі підрозділи : адміністративний персонал , цех 
розливу та служба головного інженера.

Інші відомості: ХОДОМАЙ Роман Ігорович -  головний інженер -відповідальний за технічний 
стан і експлуатації посудин під тиском ( наказ № ЗГ від 02.08.2019 року) пройшов навчання і 
перевірку знань в Рівненському ЕТЦ:

- Закону України»Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (посвідчення 

№ 3107-110-19 від 23.08.2019 року).

«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті » (посвідчення №3167-110-19 
від23.08.2019 року).

- “ Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями” ( посвідчення 
№3167 - 110\б-19 від 23.08.2019 року)

“Правила охорони праці під час експлуатації обладнення ,що працює під тиском”
( посвідчення № 3167-110\в-19 від 23.08.2019 року)

На підприємстві наказом № 2Г від 22.07.2019 року створена служба охорони праці.Наказом 
№27 Г зміненно керівника служби праці. Керівник служби -  інженер-технолог Нефьодова 
Олена Василівна, яка пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці:

- Закону України «Про охорону праці» та законодавчих актів з охорони праці в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» (посвідчення № 1139-44-20 від 03.07.2020№44)

«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»(іюсвідчення № 1139-44\б-20



від 03.07.2020 №44\б).

“ Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями” ( посвідчення 
№1139-44\б-20 від 03.07.2020 №44\б)

“Правила охорони праці під час експлуатації обладнення , що працює під тиском”
( посвідчення № 1139-44\ж-20 від03.07.2020№44\ж)

Наказом № 4Г від 05.08.2019 року на підприємстві затверджено;

Положення про службу охорони праці;
Положення про систему управління охороною пранці;
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Загальними збораіии трудового колективу ТОВ «ВТК Еколайн»затверджено «Положення 
про вповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці» (протокол № 1 
від 06.08.2019 року).

Наказом № 28Г від 03.07.2020 року зміненно комісію по перевірці знань з питань охорони 
праці.

Голова та члени комісії пройшли навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону 
праці» та державних нормативно-правових актів до нього в ДП «Рівненський ЕТЦ»:

Голова комісії -  ХОДОМАЙ Роман Ігорович -  головний інженер (посвідчення

№ 3167-110-19 від 23.08.2019 року).

Члени комісії -  Нефьодова Олена Василівна -керівник служби охорони праці 
підприємства(посвідчення № 1139-44-20 від 03.07.2020X9‘14);

РОМАИЮК Оксана Джумпіудівна-вповноважена найманими працівниками особа з питань 
охорони праці(посвідчення № 3314-113-19 від 06.09.2019 року).

Наказом № 9Г від 03.09.2019 року розроблені та затверджені інструкції з охорони праці,а 
саме:

№ 8- інструкція з охорони праці для налагоджувальника устаткування у виробництві 
харчової продуїсції;

№18 -інструкція з охорони праці для осіб , що обслуговують компресори;

№ 21-інструкція з охорони праці під час роботи на висоті;

№ 22-інструкція надання першої долікарської допомоги;

№ 26- інструкція з охорони праці для особи ,яка обслуговує посудини що працюють під 
тиском;

№ 27- інструкція з охорони праці під час перевезення .приймання,зберігання і видачі 
балонів зі стиснутими і зрідженими газами.

Накзом№9Г від 03.09.2019 року розроблені та затверджені виробничі інструкції :

№3- виробнича інструкція для особи ,яка обслуговує пос)щини що працюють під тиском;



№4 -робоча інструкція про використання та експлуатацію газового конвектора.

№13- виробнича інстр}чсція з режиму роботи та безпечного обслуговування посудин , що 
працюють під тиском.

№14 — виробнича інструкція машиніста компресорної установки.

Налагоджувальник Кушнірук Дмитро Олександрович пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці(протокол № 2 від 31.10.2019 року),а також 
психофізіологічну експертизу працівника про відповідність професійним вимогам до 
виконання робіт підвищеної небезпеки на тих , що потребують професійного добору 
(протокол № 158-А20\146 від 28.11.2019 року ). Також він пройшов навчання у КЗ 
“навчально-курсовий комбінат’Тівенської обласної ради та здобув знання та навички з 
виконання роботи: “Особи , які обслуговують посудини,що перебувають під тиском” 
(посвідчення№22998 протокол№15-А від 28.02.2020року)

В розпорядженні відповідальної особи за технічний стан і експлуатації посудин під 
тиском є технічні паспорти посудин під тиском,а також висновки експертиз для 
продовження терміну експлуатації посудин під тиску. Розроблені і діють виробничі 
інструкції по посудинах ,що працюють під тиском.

Всі працівники , які влаштовані на роботу ,проходять вступний та первинний інструктажі. 
Налагоджувальник проходить повторний інструктаж -  1 раз на З місяці.Про проведення 
кожного виду інструктажу вноситься запис до журналів реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці встановлених форм.

Налагоджувальник користується виданим йому спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту (спецкостюмом ,черевиками,рукавицями ) відповідно до 
встановлених нормативів. Працівники підприємства забезпеченні відповідними 
нормативно-правовими і навчально-методичними матеріалами з питань охорони праці.

М.І.Марченко

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 2 0__ р. № __________  Управління Держпраці у Рівненській області |

ЗАРЕЄСТРОВАНО
3 = № і І ^  БІД«

Примітки 1. Фізитаа особа — підприємець с в о ї і к ~ - ш д ш ю 0 м - н а  
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів , устаткування 
підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний помер 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.


