
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця :

Найменз^ання -  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 підвишеної небезпеки та 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Устаткування напругою понад 1000 В ( електричне устаткування електричних станцій та 
мереж; технологічне електрообладнання).

Закрита трансформаторна підстанція ТП-702.

Трасформаторна підстанція з комплектуючими виробами:

-Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням ТМ-400/10-75У1 №22911 
виробник: Єреванський електротехнічний завод, 1985р.

-Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням ТМ-400/10-75У1 №22918 
виробник: Єреванський електротехнічний завод, 1985р.

mailto:Ecoline@mail.rv.ua


Камери збірні одностороннього обслуговування:

-КСО-366 ЗНШ-400-УЗ,зав.№5686;Комірка№1 ввід№1 ІОкВ ,виробник: Хмельницький завод 
трансформаторних підстанцій, 1986р.

-  КСО-366 7Н-400-УЗ, зав.№5685; Комірка№5 ввід до т-ра Т-1, виробник: Хмельницький завод 
трансформаторних підстанцій, 1986р.

КСО-366 ЗНШ-400-УЗ,зав.№5687;Комірка№2 ввід№2 ІОкВ ,виробник: Хмельницький завод 
трансформаторних підстанцій, 1986р.

КСО-366 7НШ-400-УЗ,зав.№5688; Комірка№6 ввід до т-ра Т-2, виробник: Хмельницький завод 
трансформаторних підстанцій, 1986р.

КСО-366 12-400-УЗ,зав.№5689 Комірка№3 розрядники ІСШ , виробник: Хмельницький завод 
трансформаторних підстанцій, 1986р.

КСО-366 12-400-УЗ,зав.№5684 Комірка№4 розрядники II СШ ,виробник: Хмельницький 
завод трансформаторних підстанцій, 1986р.

Панелі 0,4кВ ( ЩО-70) -8шт

Обладнання якими комплектуються вбудовані камери та панелі.

Повітряної лінії електропередач напругою ЮкВ тип ПЛ-10 кВ ф. Виробник :змонтована СРСР. 
Заводський № диспечерське найменування “опора №12 ф. 23-02 “Квасилів” ТП-702” . Рік 
виготовлення : рік вводу в експлуатацію 1986р.

Кабельно-повітряна лінія електропередавання ІОкВ тип КІШ -10 кВ Виробник :змонтована СРСР. 
Заводський № диспечерське найменування “ПС-35/10 кВ “Квасилів” комірка №13ф. 23-13 
“Пив.завод” -ТП-702” . Рік виготовлення : рік вводу в експлуатацію 1986р.

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.

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

Інші відомості: ХОДОМ АЙ Роман Ігорович -  головний інженер -відповідальний за 
електрогосподарство ( наказ № 6Г від 02.01.2018 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).

“ 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 інстр>тиентами та пристроями” ( посвідчення 
№3167 - 110\б-19 від 23.08.2019 року)

На підприємстві наказом № 2Г від 22.07.2019 року створена служба охорони праці.Наказом 
№27 Г змінено керівника служби праці. Керівник сл)жби -  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).

-“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”(посвідчення№ 139-3-а-20 
від 21.08.2020)

“ Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” (посвідчення № 1139-44- 
20 від 03.07.2020р.)

-’’Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями” ( посвідчення 
№І 139-44\б-20 від 03.07.2020 №44\б)

Наказом № 4Г від 05.08.2019 року на підприємстві затверджено:

Положення про слзжбу охорони праці;
Положення про систему управління охороною праці;

- 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 змінено 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 сл)^би 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 інструкції з охорони праці,а 
саме:



№ 22-інстр)асція надання першої долікарської допомоги;

№28 -інструкція з охорони праці з електробезцеки для 1 групи.

№29- інструкція з охорони параці для електромонтера ;

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

№ 1 - виробнича інструкція по експлуатації силових трансформаторів ТМ-400;

№ 2- виробнича інструкція по експлуатації розподільчих пристроїв(комірок) напругою 
вище 1000 В у ЗТП -702 (РУ- ЮкВ)

По даних комплектуючих виробах трансформаторної підстанції є висновоки експертиз: 
№146.56.22/18.19 Силовий трансформатор ТМ-400/10-75У1 дата проведення ЕО -14.11.2019;

№147.56.22/18.19 Силовий трансформатор ТМ-400/10-75У1 дата проведення ЕО -15.11.2019;

№5.56.30/4.20 закритої трансформаторної підстанції ІОкВ “ТП-702”:

“ КСО-366 12-400-УЗ,зав.№5689 Комірка№3 розрядники ІСШ “

“ КСО-366 12-400-УЗ,зав.№5684 Комірка№4 розрядники П СШ”

дата проведення ЕО -21.01.2020р.

ВЕ№148.56.22/18.19 закритої трансформаторної підстанції ІОкВ “ТП-702”:Камери збірні 
одностороннього обслуговзгвання:

“КСО-366 ЗНШ-400-УЗ,зав.№5686;Комірка№1 ввід№1 ЮкВ”

“ КСО-366 7Н-400-УЗ, зав.№5685; Комірка№5 ввід до т-ра Т-1”

“ КСО-366 ЗНШ-400-УЗ,зав.№5687;Комірка№2 ввід№2 ЮкВ”

“ КСО-366 7НШ-400-УЗ,зав.№5688; Комірка№6 ввід до т-ра Т-2”

дата проведення ЕО -15.11.2019р.

№3.56.30/4.20 Кабельно-повітряна лінія електропередавання ЮкВ тип КШІ -10 кВ дата проведення 
ЕО-21.01.2020р.

№4.56.30/4.20 Повітряної лінії електропередач напругою ЮкВ тип ПЛ-Ю кВ ф дата 
проведення ЕО-21.01.2020р.

Експертне обстеження даних комплектуючріх виробів трансформаторної підстанції 
встановило можливість доцільності продовження терміну їх подальшої безпечної експлуатації з 
урахуванням фактичного режиму роботи, а також визначення потреби проведення ремонту, 
модернізації або їх заміни, відповідно до вимог “Порядку проведення огляду ,випробування та , 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин , механізмів устаткування підвищеної 
небезпеки, затвердженого постановаю Кабінету Міністрів України від 26.06.2004р. №687. Згідно з 
експертнрїм обстеженням технічний стан Закритої трансформаторної підстанції напругою ЮкВ ТП- 
702 і її комплектуючих виробів є працездатною , її залишковий ресурс достатній для продовження 
подальшої безпечної експлуатації з дотриманням фактичного режиму роботи, правил технічної 
експлуатації, вимог законодавчих і нормативно-правових, актів з питань охорони праці, промислової



оезпеки та заводу - виробника терміном на З рокіи від дати проведення експертного обстеження 
(01.01.2023р.)

Також було проведено обстеження та оцінку технічного стану будівлі трансформаторної 
підстанції ЗТП-702 . Неруйнівний контроль міцності окремих несучих конструктивних елементів 
( збірних залізобетоних фундаментів та цегляної кладки стін) будівлі трансформаторної підстанції 
проводився у лютому 2020 р. На основі отриманих результатів випробування збірних 
конструктивних елементів та цегляних конструкцій будівлі трансформаторної підстанції встановлено 
дійсну міцність матеріалів на стиск. Будівля відповідає вимогам проектування .Експертизу провів 
фізична особа -підприемиць Доманський Віталій Георгійович, який зареєстрований в ЄДР юр.осіб, 
ФОН та громадських формувань за № 608000 0000 018159. сертифікат: АЕ № 000938 від 10.12.2012р. 
Свідоцтво:№ 1431336 від 02.02.2018р.

Для технічного обслуговування ,яке включає в себе виконання комплексних технічних 
заходів для забеспечення надійної і безпечної роботи та належної експлуатації 
електроустановок заключені договора з ТзОВ фірмою “ Елвіс” : договір №563 від 
01.01.2019р. І договір № 532 від 01.01.2019р. Згідно з договору №563 ТзОВ фірма “Елвіс” 
виконує роботи з технічного обслуговування електроустановок цехових, виробничих 
приміщень та технологічного обладнання , а саме ;

-  електрощитові 0,4 кВ цехових та виробничих приміщень;

-  силові кабельні лінії 0,4 кВ;

-  заземлювальні пристрої цехових та виробничих приміщень;

-  розподільчі та ввідні пристрої цехових та виробничих приміщень.

Згідно з договором №532 на технічне обслуговування елекроустановок від 01.01.2019р. 
ТзОВ фірма “Елвіс” надає послуги з технічного обслуговування електроустановок ТП-702, а саме:

- електрообладнання РУ-10 кВ (комірки № 1 -6);

- електрообладнання РУ-0,4 кВ (комірка №1-8);

- силовий трансформатор Т-1 ТМ-400/10 № 22918;

- силовий трансформатор Т-2 ТМ-400/10 №22911.

При наданні послуг (робіт) робітники фірми зобов”язані дотримуватися вимог ПТЕЕС, 
ПБЕЕС, ПУЕ, Правил експлуатації електрозахисних засобів, Інструкцій з охорони праці. По 
закінченню робіт ТзОВ фірма “Елвіс” надає технічний звіт та виконавчу документацію ,необхідну 
для експлуатації електроустаткування та електрообладнення.

В розпорядженні відповідальної особи , Ходомая Романа Ігоровича -  головного інженера, 
який відповідальний за електрогосподарство ,є висновки експертиз для продовження 
терміну експлуатації закритої трансформаторної підстанції напругою ІОкВ ТП-702 з 
комплектуючими виробами ,технічний паспорт силового трансформатора з природним 
масляним охолодження ТМ-400/10-75У1 №22911, технічний паспорт силового 
трансформатора з природним масляним охолодженням ТМ-400/10-75У1 №22918,паспорт 
електричної частини закритої трансформаторної напруги 10кВ,паспорт повітряної лінії 
електропередач напругою 10 кВ ”ПЛ-10 кВ ф. “23-02 “Квасилів”оп.№12- ТП-702” ,паспорт 
повітряної лінії електропередач напругою 10 кВ ’’ПС35/10 кВ ком.13 ф. 23-13 “Пив.завод” 
ТП-702, паспорт заземлювача, однолінійні схеми електропостачання, положення про 
енергетичну службу,технічні звіти за результатами випробувань і вимірювань параметрів



електрообладнання та апаратів електроустановок ,протоколи випробувань засобів захисту, 
звіт визначення технічного стану будівлі трансформаторної підстанції ЗТП-702 , акти 
опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів, графіки огляду кабельних 
трас,кабельних споруд і повітряних ліній. Також в наявності є журнал періодичних оглядів 
заземлюючих пристроїв і системи занулення, журнал обліку та зберігання засобів захисту, 
журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж, журнал обліку та ' 
огляду ручних електроінструментів. Розроблені і діють виробничі інструкції по 
експлуатації розподільчих пристроїв напругою вище 1000В в ЗТП -702, виробнича 
інструкція по експлуатації силових трансформаторів ТМ-400, а також розроблені та діють 
інструкції з охорони праці.

Всі працівники , які влаштовані на роботу ,проходять вступний та первинний інстрзлстажі. 
З особами з 1 групою електробезпеки проводиться перевірка знань Іраз на рік, відомості 
реєструються в журналі протоколів перевірки знань,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.

На підприємстві знаходяться та використовуються наступні засоби індивідуального 
захисту; електровимірювальні кліщі, покажчики напруги для фазування, ізолювальні 
пристрої та пристосування для робіт на повітряних лініях, діелектричні килими, 
діелектричні рзлсавички , діелектричні боти, ізолювальні підставки і накладки , переносні 
заземлення ,огороджувальні пристрої, плакати і знаки безпеки. Працівники підприємства 
забеспечені спец, одягом , спец, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
Працівники підприємства забезпечені відповідними нормативно-правовими і навчально- 
методичними матеріалами з питань охорони праці.

Дата

М.І.Марченко

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 податковог службий мають, відмітку^в-паспорті.
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