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відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам зМіїнгідавства з питань охорони праці та промислової безпеки
\

Косп^З, ^ - Ш Домості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-СФЕРА»
Місцезнаходження юридичної особи : 22400 Україна, Вінницька область Калинівський
район м.Калинівка вул.Івана М азепи ( Ф рунзе ),45
Місце її державної реєстрації: Калинівська районна державна адміністрація Вінницької
області
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 32320552
Код виду діяльності згідно з КВЕД:
10.32.- Виробництво фруктових і овочевих соків;
11.07.- Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво
мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
Прізвище, ім'я та по батькові керівника:

Єгорова Ніна Василівна

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.: 067 371 26 26 факс 04333 2 21 32,
еко8Гега@і.иа
Місие (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 22400 Україна, Вінницька область
Калинівський район м.Калинівка вул.Івана М азепи ( Фрунзе ),45
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ЕКО
СФЕРА» страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки.
Я, Єгорова Ніна Василівна — директор ТОВ «ЕКО-СФЕРА» цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони
праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
- експлуатація, обслуговування, ремонту машин, механізмів, устаткування харчової промисловості;
Країна
походження

РІК
виготовлення

Машина для загортання товару з термоусадкою

Італія

2007

Машина для наповнення пакетів

Італія

1996

Машина для пакування підносів під пакети з соком

Італія

2009

АГСТЕМА АР-М-905 РШ І

Машина для приклеювання соломки-трубочки до пакетів

Італія

2008

ЗТГСА\Л/ А Р Ш С А Т О К
МАСНІІЧЕ

Роланг для подавання пакетів з соком та загортання з
термоусадкою

Італія

2009

СОІЧУЕУОГСЗ РІІ

Підігрівач тунельний нагріву ручки

Італія

2007

ЗІС АІ.РА
РЮ НО ІІАТТРЮ

Основний засіб

Модель,марка

Дільниця розливу соків
5НГСІМК \Л/ЯАРРЕГС
МАСНІІЧЕ Р У Л
Раскадіпд Масйіпе РШ І
МА60 А ЗЕР ТІС

Основний засіб
Принтер
Транспортер Т Е 4 подачі склобанки ( лінія розливу 3 л банка )

Країна
походження

РІК
виготовлення

Італія

2009

Р О М І Ш А-300

Україна

2013

ТЕ 4
ТЕ 4,5

Модель,марка

Транспортер ТЕ 4,5 подачі склобанки ( термотунель )

Україна

2013

Транспортер ТЕ 5 подачі склобанки ( лінія розливу 3 л банка )

Україна

2013

ТЕ 5

Закаточна машина

Україна

2016

Б-4 КЗС-110А

Машина етикерувальна

Україна

2009

ВЕН

Наповнювач соку в склотару

Україна

2009

ДНІ -3-63
Продмаш

Роллети

Україна

2007

Система ополіскування банок

Україна

2002

Н1-КОБ

Термопакувальний апарат

Україна

2013

УМТ-600

Термопакувальний апарат

Україна

2013

УМТ-600

Термотунель

Україна

2013

ТТРЗЛ

Транспортер 2,6 подачі склобанки

Україна

2013

Т Е 2,6

Транспортер 2,7 подачі склобанки

Україна

2013

ТЕ 2,7

Транспортер 3,5 \1 подачі склобанки

Україна

2014

ТЕ 3,5

Транспортер 3,5 \2 подачі склобанки

Україна

2014

Т Е 3,5

Транспортер 3,5 \3 подачі склобанки

Україна

2014

Т Е 3,5

Установка для миття та дезінфекції склотари

Україна

2009

ВМ-1

Шафа керування лінії розливу соків 3 л банка

Україна

2013

ЩУ-ЗБ

5С В5-1

Дільниця розливу негазованої води
Апарат для миття бутилів 5С В5-1

Україна

2013

Ємкість № 1 (3 мЗ)

Україна

2016

ТК-3

Ємкість № 2 (3 мЗ) для дезинфікуючого розчину

Україна

2016

ТК-3

Ємкість № 2 (5 мЗ) накопичувальна

Україна

2016

ТК-5

Ємкість №1 (5 мЗ) запасу води

Україна

2016

ТК-5

Керамічний нагрівач

Україна

2015

36994

Комплект комплектуючих (П8Х
труби,фітинги,обвязка,арматура) до установки Есозой

Україна

2012

Есозой

Комплект обладнання

Україна

2007

Есозой

Компресор

Україна

2004

ВК 50.11-2004

Лінія для миття .закупорювання та наливу п\е бутилів 5 галонів
в автоматичному режимі

Україна

2016

АВР

Маркіратор

Італія

2006

О отіпо А200

Маркуюче обладнання в комплекте

Італія

2010

Р о т іп о

Україна

2016

ЗІІ-Сгоир и>\л/ага

Насосна станція
Обігрівач

Україна

2009

ТЗ-12000

Обігрівач

Україна

2009

ТЗ-12000

Система електрозабезпечення та керування лінії розливу н\г
води

Україна

2016

ПУНВ-1

Термотунель

Україна

2013

5М-Т

Україна

2016

Е с о з о й -М М -6
Е с о з о й РРС-6

Установка нанофільтрації Есозой МІЧ-6 з дозуванням
антискаланту
Установка обеззалізнення та деманганації Есозой РРС-6

Україна

2016

Установка обеззалізнення та деманганації Есозой РРС-6

Україна

2016

Е со зой Р Р С -6

Установка сорбційної очистки Есозой -РЯА-6

Україна

2016

Е с о з о й -РРА-6

У с та н о в к а с о р б ц ій н о ї о чистки Е с о з о й - Р Р А - 6

Україна

2016

Е с о з о й -РГСА-6

Україна

2016

Е с о з о й -і і \/-8

Україна

2016

Е с о з о й -іі\/-8

Установка УФ знезараження Есозой ІІ\/-8( монтується на
виході з установки нанофільтрації)
Установка УФ знезараження Есозой ІІ\/-8( монтується на
виході з установки нанофільтрації)
Фільтр механічної очистки Есозой -ФМ -8

Україна

2016

Е созой -ФМ -8

Фільтр механічної очистки Есозой -ФМ -8

Україна

2016

Е созой -ФМ -8

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення туавм:
На підприємстві створено 24 робочих місця з них 74 чоловіка виконує роботи підвищеної небезпеки та
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на балансі підприємства, а саме:

-

оператор лінії у виробництві харчової продукції - 9 роб. місце (32 чол.);
Сортувальник - 4 роб. місце (8 чол.);
Механік - 3 роб. місце (6 чол.);
Слюсар - 2 роб. місце (4 чол.);
Вантажник - 6 роб. місце (24 чол.);

Кількість будівель і споруд (приміщень): Виробничо-складські та складські приміщення.
Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів): ТОВ «ЕКО-СФЕРА»
складається з наступних виробничих дільниць:
- дільниця розливу негазованої води ;
- дільниця розливу соків;
Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки:
На ТОВ «ЕКО-СФЕРА»» наказом № 43 від «21» грудня 2014року. по підприємству
призначені:
- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «ЕКО-СФЕРА» директор Єгорова Н.В., яка пройшла навчання та перевірку знань з ОП посв. № 166-2-15 від
15.09.2015 видано ДП Навчально-виробничий комбінат «Да-Допомога»;
- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю самого товариства та його
відділених складів й функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних
рішень та контроль за їх реалізацією - інженер з охорони праці Єгоров К.В., який пройшов
навчання та перевірку знань з ОП посв. № 114 -22 /14 від 16.06.2014 видано Навчальний центр
«МІОН»;
- Відповідальний за стан умов та безпеку праці - начальник котельні Шуманський М.В., який
пройшов навчання та перевірку знань з ОП посв. № 166-5-15 від 15.09.2015 видано ДП Навчальновиробничий комбінат «Да-Допомога»;
- Відповідальний за безпечну експлуатацію, обслуговування устаткування харчової
промисловості - головний механік Грушко В.О., який пройшов навчання та перевірку знань з ОП
посв. № 36-7 від 20.02.2017 видано Мале колективне підприємство «ПІК»;
Наказом № 8 від «05» січня 2016 року призначені:
- Відповідальний за безпечне виконання робіт дільниці розливу соків - майстер зміни Нікітюк
М.Б., який пройшов навчання та перевірку знань з ОП на ТОВ «ЕКО-СФЕРА» прот. № 17-01-20 від
20.01.2017р.
- Відповідальний за безпечне виконання робіт дільниці розливу соків - майстер зміни Западнова
В.І., яка пройшла навчання та перевірку знань з ОП на ТОВ «ЕКО-СФЕРА» прот. № 17-01-20 від
20.01.2017р.
- Відповідальний за безпечне виконання робіт дільниці розливу негазованої води - майстер
зміни Нечипорук О.Р., яка пройшла навчання та перевірку знань з ОП на ТОВ «ЕКО-СФЕРА» прот.
№ 17-01-20 від 20.01.2017р.
- Відповідальний за безпечне виконання робіт дільниці розливу негазованої води - майстер
зміни Яремчук О.В., яка пройшла навчання та перевірку знань з ОП на ТОВ «ЕКО-СФЕРА» прот.
№ 17-01-20 від 20.01.2017р.
Наявність служби охорони праці:
На ТОВ «ЕКО-СФЕРА» наказом № 18 від «01» червня 2014
року виконання обов’язків з питань охорони праці покладено на інженера з охорони праці Єгорова
К.В, наказом № 23 від «04» серпня 2014 року затверджено та введено в дію «Положення про
службу».
Інформації про інструкції: На ТОВ «ЕКО-СФЕРА» розроблені та затверджені наказом № 14 від
«12» лютого 2015 р. інструкції з охорони праці в кількості 58 шт. по професіям та видам робіт
згідно положення :
Перелік інструкцій з охорони праці, що діють у ТОВ «ЕКО-СФЕРА»
№ ін-т.

1
3

Назва інструкції
Інструкція з охорони праці при користування електропобутова ними приладами на
виробництві
Інструкція з охорони праці для операторів лінії розливу негазованої води

4
5
7

10
12
14
15
25
27
28
33
39
47
48
52
53

Інструкція з охорони праці по наданню першої долі карської допомоги при різних
випадках травмування
Інструкція з охорони праці з електробезпеки для робітників і службовців
Інструкція з охорони праці для вантажника
Інструкція з охорони праці для слюсарів по ремонту технологічного обладнання
Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажуваних робіт
Інструкція з охорони праці для операторів купаного відділення виготовлення соків та
нектарів
Інструкція з охорони праці для операторів лінії розливу по виробництву соків
Інструкція з охорони праці при роботі на висоті
Інструкція з охорони праці для електротехнічного персоналу з ремонту та обслуговування
електрообладнання
Інструкція з охорони праці для не електротехнічного персоналу, якому присвоюється І
група з електробезпеки
Інструкція з охорони праці для операторів лінії по виробництву пюре
Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці
Інструкція 3 охорони праці для сортувальника в харчовій промисловості
Інструкція з охорони праці для механіка
Інструкція з охорони праці для слюсаря
Інструкція з охорони праці по переміщенню вантажів ручними візками

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників: На ТОВ «ЕКО-СФЕРА»
наказом № 26 від «05» травня 2016 р створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань
охорони праці, члени комісії пройшли в науково-виробничому підприємстві ДП «Вінницьке ЕТЦ»
протокол № 148 від 26 травня 2016 року ; ТОВ Навчальний центр «МІОН» перевірку знань згідно
протоколу № 129 від 16 червня 2014 року, ДП Навчально-виробничий комбінат «Да-Допомога»
перевірку знань згідно протоколу № 166 від 15 вересня 2015 року про перевірку знань
законодавства про охорону праці, електро та пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги
та мають посвідчення.
Посада
№ Прізвище та
№, дата
№, дата посвідчення
Місце
п\п імя по батькові
посвідчення
навчання з правил для
проведення
навчання з
плодоовочевих
навчання
охорони праці переробних підприємств
1 Голова комісії: Директор
Єгорова Н.В.
2
3

Члени комісії: Інженер 3
Єгоров К.В. охорони праці
Шуманський Начальник
котельні
М.В.

№ 166-2-15
від 15.09.2015

№ 166-2-15
від 15.09.2015

ДП «ДаДопомога»

№ 114-22/14
від 16.06.2014

№ 129-10/14
Від 16.06.2014

ТОВ НЦ
«МІОН»

№ 166-5-15
від 15.09.2015

№148 /16-14
Від 26.05.2016

ДП «Вінницьке
ЕТЦ»

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці робітників:
На ТОВ «ЕКО-СФЕРА» наказом № 57 від «22» грудня 2015 р затверджено положення «Про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затверджено графік
проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з планомграфіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки
знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання
робіт.
Експлуатаційна документація: На ТОВ «ЕКО-СФЕРА»» є паспорта на усе технологічне
обладнання, обладнання знаходиться в справному стані.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
ТОВ «ЕКО-СФЕРА» забезпечено спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

№ П/П

Посада

1

Оператор лінії у
виробництві харчової
продукції

2

Сортувальник

3

Механік

4

Слюсар

5

Вантажник

Перелік 313 та
допоміжних засобів
Костюм х/б;
Куртка ватна;
Чоботи ПВХ робочі;
Рукавиці гумові;
Рукавиці ПВХ;
Костюм х/б;
Куртка ватна;
Чоботи ПВХ робочі;
Рукавиці гумові;
Рукавиці ПВХ;
Костюм х/б;
Куртка ватна;
Окуляри захисні закриті;
Рукавиці ПВХ;
Костюм х/б;
Куртка ватна;
Окуляри захисні закриті;
Рукавиці ПВХ;
Костюм х/б;
Куртка ватна;
Рукавиці ПВХ;
Чоботи ПВХ робочі;
Чоботи гумові;

Кількість (шт.)
2
1
2
3
3
2
1
2
3
3
2
1
1
3
2
1
1
3
2
1
3
1
1

Ноумативно-пуавової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:
на ТОВ «ЕКО-СФЕРА»є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці,
наказом №14 від «20» січня 2016 року, підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань
охорони праці з плакатами та наглядними посібниками, також є нормативно правові акти з охорони
праці:
Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБА.01.001-2015

Закон України «Про охорону праці»

Постанова ВР № 2695XII від 14.10.92

Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств

НПАОП 15.3-1.19-98

Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів

НПАОП 0.00-1.22-08

Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

ДСТУ 3273-95

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

НПАОП 0.03-3.29-94

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, на яких забороняється застосування праці жінок

НПАОП 0.03-8.08-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 0.00-8.24-05

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників

НПАОП 0.00-7.11-12

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.26-96

Правила безпеки систем газопостачання України

НПАОП 0.00-1.76-15

Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.07-01

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.15-07

Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 0.00-4.35-04

Типове положення про систему управління охорони праці

НПАОП 0.00-4.21-04

Положення про адміністративно-громадський контроль за станом
охорони праці

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення; про порядок проведення навчання і перевірки знань з НПАОП 0.00-4.12-05
питань о х о ^ із^ Щ щ і
...............
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