,н

^./?і\,>'С-^ИХ ПОСЛУГ м.льзоаА
жЖГ

ДЕКЛАРАЦІЯ

відП(^^

бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство

з обмеженою

82200, Львівська
Код платника

обл., м. Трускавець,

податків
Валерій

тел./факс:

66031,66171;

Миколайович

вул. Івана Мазепи,

- директор

єл/пошта:

з обмеженою

вул. Івана. Мазепи,

«АКВАРІУС»

(ТзОВ ««АКВАРІУС»)
буд. № 29

згідно з ЄДРПОУ: 23891361

Супруненно
Товариство

відповідальністю

ТзОВ «АКВАРІУС»

у.5иргипепІ<о(а)ісІ5-Ьогіоті.сот

відповідальністю

«АКВАРІУС», 82200, Львівська

обл., м.

Трускавець,

буд. № 29

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків м о ж л и в о ї ш к о д и :
немає
(найменування арахової компанії,строкдіїстраховогополісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився
(дата проведення аудиту)
Я,

Супруненко

Миколайович
- директор
ТзОВ «АКВАРІУС»,
(прізвище, імя' та по 6
:оби)
підтверджую
відповідність
матеріально-технічної
бази та умов

ЦІЄЮ декларацією
вимогам
таких
-

Валерій

законодавства

з питань

робіт підвищеної
Експлуатація
Роботи,

Кількість

споруд

Споруди:

на висоті понад 1,3

просторі

- 9 робочих

числі тих, на яких існує підвищений

місць, в тому числі 5-з

підвищеним

об'єктів

споруд допоміжного

призначення

- З (насосна

Структурних

№ 9810/28

з приміщенням

на водозабірній

свердловині

свердловині

ризик виникнення
ризиком

(цехів, дільниць,
станція

зберігання
№ 0406/63;

№ 001/46; над каптажна

підрозділів

споруда

виникнення

структурних

на

мінеральної

води; над

над каптажно

спорудо

на водозабірній

свердловині

- 2.

Відповідальний
правових

«АКВАРІУС»:

за створення

актів, додержання

забезпечення
Супруненко

особи ТзОВ

функціонування

на підприємстві

вимог законодавства
системи

Валерій Миколайович

управління

(посвідчення

умов праці відповідно

щодо прав працівників
охороною

№ 01-19/Д-07

праці - диреКі
від

27.01.201

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРАЦІ
У Л Ь В І В С Ь К І Й ОБЛАСТІ
вх. пяпьюдітія^
20

травм:
травм.
підрозділів):

водозабірній

Інші відомості:
Відповідальні

виконання

(ємностях).

виробничих

споруда

під час

метра.

(приміщень),

свердловині

безпеки

споруд.

місць, в тому

Створено
Кількість

водозабірних

в замкнутому

робочих

праці та промислової

небезпеки:

що виконуються

Роботи

охорони

праці

(Зо
у

каптажна
на

водозабірній
№

5007/64.

охорони

Відповідальний

за охорону

праці головний

гідрогеолог

від 02,01. 2018 р. (посвідчення
від 23.12.2015

№ 01'32/Д-10

за справний

гідрогеолог

р. (посвідчення
№ 02-74/Д

Яковенко

Яковенко

Анатолій

№ 02-179/Д-10
від 15.03.2018

стан і безпечну

від 29.07.20160

-

«Положення

про систему

управління

«Положення

про порядок

проведення

затверджено

наказом

04.01.2016

наказом

протокол

№

№

1-г

01-376/Д

спеціальним

наказом

№4-г

р. (III гр. з електробезпеки)

охороною

наступні

-

від 02,01.

продовжене

акти з охорони

наказом

2018

протокол

праці:

№ 10- г від 04.01.2016

праці», затверджено

наказом

р.

№ 10-г

від

«Положення

попереднього

від 04.01.2016

наказом

підприємстві),

з охорони

затверджено
Програма

навчання

наказом

від

наказом

№ 10-г від

посадових

і періодичних

медичних

захисту»,
оглядів»,

експлуатацію

(які виконуються
№5-г

від

затверджено

будівель

і

споруд»,

або можуть

виконуватись

на

02.01.2018р.

і видам робіт, затверджені

наказом

04.01.2016р.

осіб і працівників

з питань

охорони

праці,

затверджено

р.

інструктажу

працівників,

04.01.2016

р.

Інструкція

№ 1 первинного

інструктажу

з питань

Інформація

спеціальним

р.

первинного

№ 10-г від 04.01.2016

праці»,

04.01.2016р.

небезпекою

№ 10 -г від 04.01.2016

Перелік питань

індивідуального

за безпечною

праці по професіям

наказом

охорони

р.

№ 10-г

затверджено

знань з питань

ТзОВ «АКВАРІУС»

та іншими засобами

№ 10 - г від 04.01.2016

Перелік робіт з підвищеною
Інструкції

працівників

про службу спостереження

затверджено

і перевірки

04.01.2016р..

забезпечення

про організацію

№ 10-г

навчання

від

взуттям

наказом

«Положення
наказом

електрогосподарства

призначений

праці», затверджено

№ 10-г

про порядок

затверджено

ТзОВ

з

р.

«Положення
одягом,

-

інженера

призначений

р. продовжене

затверджено

про службу охорони

-

обов'язки

р.).

«Положення

-

Антонович,

експлуатацію

Антонович

-

-

Анатолій

від 07.11.2012

На ТзОВ «АКВАРІУС» розроблено,

"

- виконуючий

р.).

Відповідальний
головний

праці на підприємстві

затверджено

охорони

наказом

№ 10 -г від

праці, затверджено

наказом

р.

про проведення

навчання

з питань

охорони

праці

працівників

«АКВАРІУС»
Навчання

проводяться
питань

проходження

підприємства,
працівниками

Новоприйняті
наказом

Постійно

по підприємству

керівництвом

досвідчених

наказом

праці працівників

проведення

№ 10-г

діюча комісія, з перевірки

призначена
навчання

працівники

охорони

про порядок

праці», затверджено

положення.

працівників

знань, з питань

згідно вимог «Положення

охорони

типового

та перевірку

наказом:

після вступного

допускаються
і кваліфікованих

навчання

від 04.01.2016р.

і перевірки
розробленого

знань, з питань

№ 9 -г від 02.01.2018

то перевірку

підприємства,

охорони

знань з
на
праці,

р., організовує

^^'^^Щ^

знань.

^/^Ш*^*'

і первинного

до стажування
працівників.

основі

інструктажу

роботи

на

або дублювання

Стажування

робс^т/^^^^^^
пЖ V

та дублюванн\^

іі^і;^^

проводяться
виявила

згідно «Положення

задовільні

підприємству

знання

про підбір персоналу».

працівника

він допускається

з питань

Після стажування,

охорони

до самостійної

розміщення

обладнання,

Заземлення
справному

технологічного

випробуванню

пристроїв

електротехнічна
№ 721.14.30

мінеральної

лабораторія

від 14.07.2014

води,

та електрообладнання

та ізоляції провела

СПД ФО Демчура

і видала

-

Лінія

-

Апарат

виробництва

знаходиться

відповідні

у

по
протоколи

Держгірпромнагляду

України

р.

Матеріально-технічна
основного

схеми

та ізоляції. Роботи

Т. І. -Дозвіл

р., дійсний до 13.07.2019

Для забезпечення

устаткування,

електрокабелів.

замірів опору занулення

заземлення

по

документація

на все технологічне

устаткування

стані, згідно протоколів

наказом

роботи.

паспорти

трубопроводів

перевірна

праці та електробезпеки,

Експлуатаційна
На ТзОВ «АКВАРІУС» є технічні

якщо

база

підприємство

використовує:

електропостачання.
високого

29.05.2013

тиску КАі^СНЕК К5.20

серійний

№ 052653,

р., Р = 12,5 Мра, Ртах = 14 Мра; потужність

дата вводу в

експлуатацію

- 2100 Вт., країна виробник

-

Італія.
Випробування
ручками,

засобів захисту

вимірювання

магістралей
-

опору розтікання

устаткування,

електротехнічною

перевірка

лабораторією

Над каптажне

охорони;

приміщення

свердловини

над каптажне

згідно «Норм безкоштовної

заземлювачах

9810/28,

Конституція

забезпечені

2.

Закон України «Про охорону
із змінами

3.
4.

5.

і професійного

«Кодекс Цивільного
редакція

6.

постанова

підстава

№ 1105-ХІ\/ від 23 вересня

№

«Правила

пожежної

р. (протокол

каптажне

- 58, 59).

захисту
індивідуального

галузевих

взуття

захисту

та інших

засобів

норм.

база

законом

наказ №

безпеки

№ 322'\/ІІІ від 10.12.1971р.

ВВР із

2249-19
соціальне

страхування

які спричинили

1999 року, у редакція

від нещасного

втрату

від 20.01.2018,

України», від 2 жовтня

підстава

р.

2249-19.

захворювання,

захисту

від 01.01.2018,

над

1996 р.

Закон України «Про загальнообов'язкове
виробництві

№ 0406/63;

одягу, спеціального

про працю, затверджений

від 20.01.2018,

свердловини

праці» введений в дію Постановою ВР № 2695-ХІІ від 14.10.1992

від 20.01.2018р.

Кодекс законів
змінами

води,

засобами

на основі типових

України від 28 червня

проведено

зберігання

01.03.2018

НормативнО'Правова
1.

заземлювальних

приміщення

індивідуального

видачі спеціального

ізольованими

Т. І.:

проведено

повністю

і

з

опору петлі «Фаза-нуль»,

засобами

розроблених

гуми, інструменту

приміщення

№ 011/46

підприємства

захисту»,

повного

свердловини

Забезпечення

індивідуального

на основних

СПД ФО Демчура

приміщення

приміщення

Працівники

із діелектричної

2012 року

працез^і

підстое
№ 540^

2246-19.

в Україні», наказ № 1417 від 30.12.2014 ^

випадку

на

7.

«Правило експлуатації
15.01.2018 р.

8.

«Положення про розробку інструкцій з охорони
29.01.1998
, зі змінами від
01.09.2017.

9.

«Правила
напоїв»

охорони

та типових

праці для працівників

(НПАОП 15.9-1.28-17)

10. «Правила
11. «Правила

охорони

27.03.2007р.

праці під час роботи

19.12.2013

охорони

15. «Положення

про порядок

наказ № 365.

індивідуального

захисту

робіт на висоті»
з інструментом

небезпекою»

забезпечення

органів

дихання»

(НПАОП 0.00-1.15-07)

від

та пристроями»

(НПАОП 0.00-

робіт»

(НПАОП

0.00-1.75-

(НПАОП 0.00-2.01-05)

працівників

індивідуального

від 26.01.2005

спеціальним

захисту»

одягом,

р.

наказ

спеціальним

(НПАОП 0.00-4.01-08)

від

р. наказ № 53.

16. «Типові норми безоплатної
та іншими засобами
спиртове,

видачі працівникам

індивідуального

лікеро-горілчане,

ферментативне,
3.09-98) від

захисту

10.06.1998

в харчовій

тютюнове

р . наказ № 115 із змінами

від

охорони

одягу спеціальним

промисловості

та ефіроолійне

про комісію з питань

21.03.2007р.

спеціального

пиво-безалкогольне,

парфумерно-косметичне

положення

18. «Типове

безалкогольних

р. наказ № 21.

та іншими засобами

24.03.2008

07) від

пиво та

наказ № 9 від

р. наказ № 966.

робіт з підвищеною

17. «Типове

солоду,

праці під час вантажно-розвантажувальних

19.01.2015

взуттям

праці» (ІЧПАОП 0.00-4.15-98^,

наказ № 331.

праці під час виконання

охорони

1.71-13) від

14. «Перелік
№15.

наказ № 25 від

наказ № 62.

12. «Правила
13. «Правила

засобів

від 28.12.2007р.

вогнегасників»,

виробництва

від 18.04.2017р.

вибору та застосування

(НПАОП 0.00-1.04-07)

15) від

норм належності

та

взуттям

(олійно-жирове,

тютюново-

виробництво)»

26.03.2007р.

(НПАОП 15.0-

наказ № 59.

праці підприємства»

(НПАОП

0.00-4.^-

знань з питань

охорони

наказ № 55.

положення

про порядок

праці» (НПАОП 0.00-4.12-05)

від

проведення
26.01.2005

навчання

і перевірки

р. наказ № 15 зі змінами

від 30.01.2017

праці» (НПАОП 0.00-4.21-04)

від 15.11.2004

р. наказ

№ 140.
19. «Типове
наказ

положення

про службу охорони

№ 255 зі змінами

від 31.01.2017

20. «Про порядок

безплатної

робітникам

і службовцям,

0.00-4.36-87)
21. «Порядок

від 16.12.1987р.

опрацювання

р. наказ № 148.

видачі молока
які зайняті

або інших рівноцінних
на роботах

постанова

та затвердження

№ 731/П-13
власником

(НПАОП 0.00-6.03-93)

змінами

1259.

р. наказ №

22. «Порядок проведення
опосвідчення
від 30.12.1999 р. наказ № 258.
23. «Провила
25.07.2006
24. «Правила

технічної

експлуатації

р. із змінами
безпечної

експлуатації

наказ № 4 від 09.01.1998
25. «Правила

улаштування

електроустановок
електроустановок

наказ № 7 від 11.01.2017

харчових

з шкідливими

праці, що діють на підприємстві»
від 01.11.2016

р.

умовами

нормативних
від

актів про

21.12.1993

споживачів»

р.
споживачіві^

р.
електроустановок»,

праці»

(НПАОП

.

споживачів»

електроустановок

продуктів

наказ № 476 від 21.(

охорону

р. наказ № 132 зі

(НПАОП

0.00-6.16-99)

26. «Положення

про порядок

проведення

наказ № 45 від 31.03.1994
27. «Перелік
28. «Граничні
22.12.1993

застосування

норми підіймання

оглядів

працівників

певних

категорій»,

р.

важких робіт та робіт

забороняється

медичних

із шкідливими

праці жінок», наказ
і переміш,ення

і небезпечними

умовами

№ 256 від 29.12.1993

важких речей жінками»

праці, на

р.

наказ № 194

р.

В. М.

Супруненно

Д е к л а р а ц і я зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання
у т е р и т о р і а л ь н о м у о р г а н і Д е р ж п р а ц і : «03»
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2018 р. №
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Головне управління Держпраці
У Львівській області
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

від

яких

