
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця :

Наймен)шання -  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 Рівненська область Рівненський 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 та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Експлуатація свердловин під час розробки родовищ корисних копалин .

Експлуатація свердловини:

Водозабір розташований на території підприємства , яке знаходиться у південно -західній 
частині смт. Квасилів, складається з трьох свердловин :

Свердловина №1 (48/668) 1976р.

Свердловина № 2 (184) 1967р.

Свердловина № З (185) 1968р.

mailto:Ecoline@mail.rv.ua


Всі свердловини забезпені манометром ,вентилем для випуску повітря, зворотнім клапаном, 
водолічильником та пробовідбірним краном.

Щорічно проводиться генеральна перевірка стану свердловин,устаткування та всіх 
трубопроводів результати перевірки і випроб)гвань заносяться до паспорта свердловин.. Контрольно- 
вимірювальні прилади : манометери та лічильники, вчасно проходять повірку згідно з 
технічнихнічними паспортами, результати заносяться у журнали.

Інші відомості:

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

На території підприємства розміщуються будівельні споруди:

-  цех розливу;

адміністративний корпус;

артсвердловина;

-  прохідна;

-  трансформаторна підстанція ТП -702.

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

Інші відомості:

Ходомай Роман Ігорович -  головний інженер пройшов навчання і перевірку знань в 
Рівненському ЕТЦ законодавчих актів з охорони праці ,надання домедичної допомоги потерпілим 
,гігіени праці та електробезпеки посвідчення № 3167-110-19 від 23.08.2019 р,“ Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів” (посвідчення № 255-8-20 від 31.01.2020р№8),“Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів”(посвідчення№496-17-20 від20.02.2020),“ 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями. “Правила безпечної 
експлуатації обладнання що працюють під тиском посвідчення № 3167-110-19 від 23.08.2019 
р.Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених 
місць. Правил охорони праці для працівників виробництва солоду , пива та безалкогольних напоїв 
(посвідчення № 1024-39-д-19)”.Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, ДБНА .3.2- 
2-2009. “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві” 
Правил охорони праці під час вантажно -розвантаж)шальних робіт.” (посвідчення № 3167-110-19 від 
23.08.2019 р.)

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» Закон з охорони праці,надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки (посвідчення № 1139-44-20 від 03.07.2020№44) “Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”(посвідчення№ 139-3-а-20 від 21.08.2020р“ Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів” (посвідчення № 1139-44-20 від 03.07.2020р.)”Правила



охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями” ( посвідчення №1139-44\б-20 від 
03.07.2020 jNo44\6)“ripaBHna безпечної експлуатації обладнання що працюють цід тиском 
посвідчення №1139-44/Ж-20 від 03.07.2020р Правила техніки безпеки при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць. Правил охорони праці для працівників 
виробництва солоду , пива та безалкогольних напоїв ’’.Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті, ДБНА .3.2-2-2009. “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві” Правил охорони праці під час вантажно -розвантажз^альних робіт.” 
(посвідчення № 1139-44/6-20 від 03.07.2020р.) “Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті”( посвідчення № 1139-44/д-20)

Наказом № 4Г від 05.08.2019 року на підприємстві затверджено;

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

Загальними зборами 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 03.07.2020№44);

РОМАНЮК 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 посадові інстрзтсції: 
інструкція головного інженера, посадова інстрзлсція заступника директора, посадова 
інструкція завідуючої виробництвом, посадова інструкція налагоджувальника 
устаткування у виробництві харчової продукції, посадова інструкція особи ,відповідальної 
за справний стан і безпечну експлуатацію посудин що працюють під тиском, посадова 
інструкція особи , відповідальної за газове господарство “ ВТК Еколайн “ , посадова 
інструкція особи відповідальної за електрогосподарство “ ВТК Еколайн”.

Наказом № 9Г від 03.09.2019 року розроблені та затверджені інструкції з охорони праці.

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

Інформація про проведення інструктажів , навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

На підприємстві є в наявності та ведуться : Журнал реєстрації вступного інструктажу 
,Журнал реєстрації інструктажі з питань охорони праці у виробничому підрозділі. Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Всі працівники , які влаштовані на роботу,проходять встзліний та первинний інструктажі. 
З особами з 1 групою електробезпеки проводиться перевірка знань Іраз на рікі відомості



реєструється в журналі протоколів перевірки знань:.протоколи №1 від 31.11.2019р.,№2 від 
31.11.2019., №3 від 31.11.2019р,а також проводяться повторні інструктажі з питань 
охорони праці на робочому місці (для осіб з 1 групою з електробезпеки) є наявний список 
цього персоналу -  1 раз на З місяці. Про проведення кожного виду інструктажу вноситься 
запис до журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці встановлених форм.

уПрацівники,що виконують роботу підвищенної небезпеки, проходять щорічний огляд у 
відповідності до наказу МОЗ №246 від 21.05.2007р. Працівники підприємства забеспечені 
спец, одягом , спец, взуття та іншими засобами індивідуального захисту. Працівники 
підприємства забезпеченні відповідними нормативно-правовими і навчально-методичними 
матеріалами з питань охорони праці.

На підприємстві розроблений та погоджений з Управлінням Держпраці у Рівненський 
області План видобутку води на 2020 р.

Дозвіл на спеціальне водокористування № 164/РВ/49д-18 від 09 липня 2018року чинний до 
22.12.2020р. Спеціальний дозвіл на користування надрами №5616 від 26 липня 2012року , 
наказ від 28.04.2012 №173 срок дії 26.07.2032р.

В розпорядженні відповідальної особи , Ходомая Романа Ігоровича -  головного інженера 
є: журнал обліку водоспоживання Ф.ПОД-11, журнал обліку аварій 
водопостачання,журнал огляду лічильника. А також проект зон санітарної охорони 
водозаборуДдРВ “ ВТК Еколайн”, та інша проектна документація , технологічні схеми 
розройй^^йа^^^^ідземних вод водозабору ТзОВ “ВТК” Еолайн”.

М.І.Марченко

Дата

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__р. № ____________________

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 , устаткування 
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 сл)жби і мають відмітку в паспорті.
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лінгй Держпраці у Рівненській області
ІА^ЕвСТРОВАНО 
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