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Відомості про роботодавця: 

Підприємство з іноземними інвестиціями Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АКВА'ЕКО» ти ТзОВ ««АКВА'ЕКО») 

82200, Львівсько обл., м. Трускавець, вул. Івана 1\/Іазепи, буд. № 29 
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 22364091 

Супруненко Валерій І\/Іиколайович - директор Підприємства з іноземними інвестиціями 
ТзОВ «АКВА-ЕКО» 

тел/факс: (3247) 66031, 66171: ел/пошта: у.5иргипепІ<о^ісІ5'Ьогіоті.сот 

Підприємство з іноземними інвестиціями Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АКВА-ЕКО», 82200. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івана Мазепи, буд. № 29 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 

немає 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
не проводився 

Я, Супруненко Валерій Миколайович - директор ПІІ ТзОВ «АКВА - ЕКО», 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 

и^ією 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: 

- Експлуатація водозабірних споруд. 

- Роботи, що виконуються на висоті понад 13 метра. 

- Роботи в замкнутому просторі (ємностях). 

- Зберігання цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим газом (двоокис вуглецю), 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки: 

- Технологічні транспортні засоби: 

Г О Л О В Н Е У П Р А В Л І Н Н Я 
Д Е Р Ж І Ї Р А Ц І 

№ 
3/п 

Тип 
транспортного 

засобу 

Марка, 
модель 

Номерний 
знак 

Серія, номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

Номер 
Рік 

випуску 
Країна 

виробник 

№ 
3/п 

Тип 
транспортного 

засобу 

Марка, 
модель 

Номерний 
знак 

Серія, номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

ідентифіка
ційний двигуна 

Рік 
випуску 

Країна 
виробник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Електро-
навантажувач 
ТОУОТА 

7РВН 15 Т 01082 ВС ВС 
№ 001526 59211 2013 Японія 

2 
Електро-
новантажувач 
ТОУОТА 

7 РВН 15 Т01081 ВС ВС 
№ 001527 59257 ^'^^ОНІЯ 

01 



3 
Електро-
навантажувач 
Котаізи 

ЕВ15 -12 Т 00219 ВС 
ВС 

№ 000370 
М 236-8330589 — 2007 Японія 

4 
Елентро-
навантажувач 
Котаізи 

РВ 15ЕХ-
11 

Т 00439 ВС 
№ 000713 

811230 — 2006 Японія 

5 
Електро-
навонтажувач 
Котаізи 

РВ 15ЕХ-
11 

Т 00440 ВС 
ВС 

№ 000712 
810501 — 2005 Японія 

6 
Елентро-
навантажувач 
Котаізи 

РВ 15ЕХ-
11 

Т 00596 ВС 
ВС 

№ 000962 
М 191-811157 ... н/в Японія 

7 
Авто
навантажувач 
Балнанкар 

ОВ 
1788.33.20 

Т2008ЛВ 
ВС 

№ 000026 
38907900058 343505 1989 Болгарія 

8 
Електричний 
візон ііпсіе 

Т203Р Т01603 ВС 
ВС 

002213 
тХІЗ1004149 — 2013 Франція 

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 

Створено - 20робочих/и/сць, в тому числі 16-з підвищеним ризиком виникнення тровм. 

Кількість споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 

Споруди: корпусів - 3; споруд допоміжного призначення - 1 2 (адміністративний корпус, корпус 

основного призначення, корпус підсобного призначення, лабораторія, вагова з навісом, 

водогрійна опалювальна, компресорна, котельня, насосна станція на водозабірній 

свердловині № 9912/38, приміщення зберігання мінеральної води, над каптажна споруда 

на водозабірній свердловині № 0112/50, над каптажна споруда на водозабірній 

свердловині № 0605/66, над каптажна споруда на водозабірній свердловині № 97 к, 

над каптажна споруда на водозабірній свердловині № 9807/25, над каптажна споруда 

на водозабірній свердловині № 122 РГ. 

Структурних підрозділів - 7. 

Інші відомості: 

Відповідальні особи ПІІ ТзОВ «АКВА-ЕКО»: 

Відповідальний за створення на підприємстві умов праці відповідно до нормативно -

правових актів, додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, 

забезпечення функціонування системи управління охороною праці - директор Супруненко Валерій 

І\/Іиколайович (посвідчення № 01-19/Д-07 від 27.01.2017р.). 

Відповідальний за охорону праці на підприємстві - інженер з охорони праці Петров 

Володимир Олександрович, призначений наказом № І-г від 02.01. 2018 р. (посвідчення № 01-

11/Д-10 від 27.11.2009 р. продовжене протокол № 01 - 63/Д від 30.03.2016 р.). 

Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства -

енергетик Гаєвич Володимир Юрійович призначений наказом № 5-г від 02.01. 2018р. 

(посвідчення № 02-41/15 від 19.07.2010 р. (V гр. до і вище 1000 В) продовжен§ітштрл № 02 -

99/Двід 25.04.2018 р.). 



Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію газового господарства -

головний механік иіинкович Тарас Георгійович, призначений наказом №6-г від 02.01. 2018р. 

(посвідчення № 6/11-09 від 30.06.2009 р. продрвжене протокол № 10 - 255/Д - від 27.09.2015 р.). 

Відповідальний за справний стан і безретну експлуатацію посудин, що працюють під 

тиском головний механік Шинкович Тарас Георгійович, призначений наказом №8-г від 02.01. 

2018 р. (посвідчення № 12 - 66/31 від 26.05.2009 р. продовжене протокол № 12 -156 - від 

24.07.2015 р.). 

Відповідальний за справний технічний стан і безпечну експлуатацію автомобільного 

транспорту - механік (дільниці транспорту) Болехівський Ігор Петрович, призначений наказом 

№9-г від 02.01. 2018р. (посвідчення № 01 - 63/Д -13 від 30.03.2016р.). 

Відповідальний за справний технічний стан технологічних транспортних засобів -

механік (дільниці транспорту) Болехівський Ігор Петрович, призначений наказом № 10-г від 

02.01. 2018 р. (посвідчення № 27 - 210/17 від 19.11.2009 р., продовжене протокол № 27-133 - від 

25.11.2015 р.). 

Відповідальна за безпечне проведення робіт технологічними транспортними засобами -

завідувач складу (готової продукції) Сольська Мирослава Петрівна, призначена наказом № 10-г 

від 02.01. 2018 р. (посвідчення № 27 - 255/8 від 22.11.2012 р., продовжене протокол № 27-133 -

від 25.11.2015 р.). 

Відповідальний за стан охорони праці у відділі логістики і перевезень - начальник відділу 

логістики і перевезень Костарев Олег Анатолійович, призначений наказом № 3-г від 02.01. 2018 

р. (посвідчення № 10 - 07/22 від 27.04.2012 р., продовжене протокол № 01 - 180/Д - від 

23.07.2015 р.). 

Відповідальний за стан охорони праці у відділі водних ресурсів - менеджер з 

використання водних ресурсів Кобяков Ігор Ліонідович, призначений наказом № 3-г від 02.01. 

2018 р. (посвідчення № 01 -102/Д - З від 23.06.2015 р.). 

Відповідальний за стан охорони праці у господарсько - технічному відділі головний 

інженер Антоник Василь Дмитрович, призначений наказом № 3-г від 02.01. 2018 р. (посвідчення 

№ 10 - 07/22 від 27.04.2012 р., продовжене протокол № 01 - 180/Д - від 23.07.2015 р.). 

Відповідальна за стан охорони праці у відділі якості - менеджер систем якості Шумин 

Оксана Євгеніїівна, призначена наказом № 3-г від 02.01. 2018 р. (посвідчення № 01 -19/Д - 09 від 

27.01.2017 р.). 

Відповідальний за стан охорони праці на виробництві - начальник виробництва 

Пянковський Валерій Іванович, призначений наказом № 3-г від 02.01. 2018р. (посвідчення № 01 -

63/Д -14 від 30.03.2016 р.). 

На ПІІ ТзОВ «АКВА'ЕКО» розроблено, затверджено наступні акти з охорони праці: 

- «Положення про службу охорони праці», затверджено наказом № 28/1 - г від 18.02.2014 р. 

- «Положення про систему управління охороною праці», затверджено наказом № 28-г від 
18.02.2014 р. 

- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
затверджено наказом № 28/1 - г від 18.02.2014 р. 
«Положення про порядок забезпечення працівників ПІІ ТзОВ «АКВА-[^ 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального | 
затверджено наказом № 28-г від 18.02.2014 р. 



«Положення про медичний огляд працівників певних категорій ПІІ ТзОВ «АКВА-ЕКО», 
затверджено наказом № 28-г від 18,02.2014 р. 
«Положення про діяльність уповновджених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці», затверджено наказом |/Р 28/1 - г від 18.02.2014 р. 
«Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд», 
затверджено наказом № 28-г від 18.02.2014р. 

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою (які виконуються або можуть виконуватись на 
підприємстві), затверджено наказом № 13-г від 02.01.2018 р. 

- Інструкції з охорони праці по професіям і видам робіт, затверджені наказом затверджено 
наказом № 22 -г від 04.01.2017р., № 36 -г від 24.03.2017р. та №33-г від 15.02.2018 р. 

- План-графік навчання працівників з питань охорони праці та переліку питань для 
проведення перевірки знань, затверджені наказом № 16-г від 02.01.2018 року. 

- Програма навчання посадових осіб і працівників з питань охорони праці, затверджено 
наказом № 22-г від 04.01.2017р. 
Перелік питань первинного інструктажу працівників, затверджено наказом № 28 -г від 
18.02.2014 р. 
Інструкція № 1 первинного інструктажу з питань охорони праці, затверджено наказом 
№ 28-г від 18.02.2014 р. 
Інформація про проведення навчання з питань охорони праці працівників ПІІ ТзОВ 

«АКВА'ЕКО» 
Навчання та перевірку знань, з питань охорони праці працівників підприємства, 

проводяться згідно вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці», затверджено наказом № 28-г від 18.02.2014 р. розробленого на основі 
типового положення. Постійно діюча комісія, з перевірки знань, з питань охорони праці, 
працівників підприємства, призначена наказом: № 4 -г від 02.01.2018 р., організовує проходження 
працівниками навчання та перевірку знань. 

Новоприйняті працівники після вступного і первинного інструктажу на робочому місці 
наказом по підприємству допускаються до стажування роботи або дублювання під 
керівництвом досвідчених і кваліфікованих працівників. Стажування та дублювання 
проводяться згідно «Положення про підбір персоналу». Після стажування, якщо перевірка 
виявила задовільні знання працівника з питань охорони праці та електробезпеки, наказом по 
підприємству він допускається до самостійної роботи. 

Експлуатаційна документація 
На ПІІ ТзОВ «АКВА-ЕКО» є технічні паспорти на все технологічне устаткування, схеми 

розміщення обладнання, трубопроводів гарячої і холодної води, трубопроводів мінеральної води, 
електрокабелів. 

Заземлення технологічного устаткування та електрообладнання знаходиться у 
справному стані, згідно протоколів замірів опору занулення та ізоляції. Роботи по 
випробуванню пристроїв заземлення та ізоляції провела і видала відповідні протоколи 
електротехнічна лабораторія СПД ФОДемчура Т. І. - Дозвіл Держгірпромнагляду України 
№ 721.14.30 від 14.07.2014 р., дійсний до 13.07.2019 р. 

Матеріально-технічна база 
Для забезпечення основного виробництва підприємство вико, 

- Автомобільні цистерни на базі ЗІЛ130 (1 шт.), ЗІЛ131 (1 шт. 



- Кабельна лінія 6 иВ; та 0,4 нВ, 

- Трансформаторна підстанція (РУ-0,4). 

- Автоматизована система обліку Ілеитроенергії - дата вводу в експлуатацію 
30.09.2009 р. інв. номер - АК001580^ * 

- Система компенсації реактивної потужності - дата вводу в експлуатацію 31.08.2011 р. 
інв. номер - АК002088. 

- Система опалення інфрачервоних обігрівачів - дата вводу в експлуатацію 30.11.2011 р. 
- Котел КОЛВІ ТЕРІ\/ІОІНА Оио - 50 -4 шт. - дата вводу в експлуатацію 29.02.2004 р., інв. 

номер - 29(4) - 2 9 ( 7 ) , перевірка автоматики безпеки Протоколи №9-12 від 27.09.2017р. 
- Котел КОЛВІ ТЕРМОНА ОІІО 50Т-2 шт. - дата вводу в експлуатацію 31.10.2005 р., інв. 

номер - 29(11) - 29(12), перевірка автоматики безпеки Протоколи № 13 - 1 4 від 
27.09.2017 р. 

- Котел водогрійний газовий КОЛВІ ТЕРМОНА КТР 50 СЕТ- потужність 48 кВт, дата вводу в 
експлуатацію 30.12.2008 р., інв. номер-40(9), перевірка автоматики безпеки Протокол 
№15 від 27.09.2017р. 

' Аквадистилятор електричний «МІСРОтесІ» ОЕ-10- заводський номер № 115296, дата 
виготовлення 11.2015 р., дата вводу в експлуатацію 30.11.2016 р., інв. номер - АК002579, 
країна виробник - Китай. 

Машина для миття підлоги КАРСНЕР ВО 43/35 С Ер серійний № 12538, дата вводу в 
експлуатацію 29.12.2017 р., інв. номер - АК002724, країна виробник - Німеччина. 
Машина для миття підлоги іа\/атаііс 501 Е, ІРТЕ 00480, заводський № 8000161668, дата 
вводу в експлуатацію 31.03.2011 р., інв. номер - АК001993, країна виробник - Китай 
Апарат високого тиску КАРСНЕР К 5.20 серійний № 227951, дата вводу в експлуатацію 
30.12.2016 р., інв. номер - АК002581, Р = 12 Мра, Ртах = 14 Мра; країна виробник -
Німеччина. 

Апарат високого тиску КАРСНЕР НО 9/20 - 4 СІаззіс, серійний № 16273, дата 
виготовлення - 2017 р., дата вводу в експлуатацію 29.12.2017 р., інв. номер -АК002725, 
Р = 20 Мра, Ртах = 24 Мра; країна виробник - Китай. 

Снігоприбирач САНАОІАНА СМ741450 Н, дата вводу в експлуатацію 29.03.2013 р., серійний 
номер мотоінструменту № 62392752, дата вводу в експлуатацію 29.03.2013 р., інв. 
номер - АК002236, країна виробник - Канада. 

Вирівнювач для зварювання \/0 - 306 ТМ, виробничий № 20071750, виготовлено 06.2007 р. 
дата вводу в експлуатацію 30.06.2007р., інв. номер - 25(20). 

Зарядний пристрій ЕПК 80/60 - дата вводу в експлуатацію 29.06.2012 р., інв. номер -
АК002170. 

Зарядний пристрій ЕМЕР6ІС РІиз Ваіагеу сНагдег РХ/Т 48-100, дата вводу в експлуатацію 
31.07.2014 р., інв. номер - АК002444. 

Зарядний пристрій На\А/кег іі/еТесН, 24У 60А дата вводу в експлуатацію 31.05.2017р., інв. 
номер - АК002601. 

Ручний електрифікований інструмент: - перфоратор МеіаЬо ІІНЕ 20 5Р, виробничий 
№ 7090011909, дата вводу в експлуатацію 30.08.2012р. інв. номер-АК002185; 
- дриль імпульсний МеіаЬо ЗВЕ 650 ІтриІз, виробничий № 5071212400, дата вводу в 
експлуатацію31.12.2015р. інв. номер-АК002185; 

- кутово шліфувальна машинка ]Л/ІІРТН ЕШ 24 - 1 8 0 , серійний № 8^^^^Ш^^^97614, 
дата вводу в експлуатацію 30.08.2013 р. інв. номер - АК00230/^ 



- Газонокосилка бензинова АІ-КО 4.65 ЗР-В ріиз, серійний № Є1001001, дата вводу в 
експлуатацію30.09.2016р., інв. номер-АК002567. 

- Мотокоса ЗТІНІ РЗ 55 075 кВт, дат& вводу в експлуатацію 30.04.2013 р., інв. номер -

АК002252. ^ * 

- Тример електричний ЗТІНІ РЗЕ 81 1000 И/, дата вводу в експлуатацію 29.07.2016 р., інв. 

номер - АК002566. 

Випробування засобів захисту із діелектричної гуми, інструменту з ізольованими ручками, 
вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлювальних магістралей 
устаткування, перевірка повного опору петлі «Фаза-нуль», проведено електротехнічною 
лабораторією СПД ФО Демчура Т. І.: 

- Завод по розливу мінеральної води, проведено 02.03.2018 р. (протоколи - 62, 63). 
- Виробнича лабораторія, проведено, проведено 03.03.2018 р. (протоколи ^ 64, 65). 
- Приміщення вуглекислотної установки, проведено 03.03.2018 р. (протоколи - 66, 67). 
- Адміністративний корпус, проведено 01.03.2018 р. (протоколи - 60, 61). 
- Лінії електропостачання свердловин - урочище Помірки, проведено 03.03.2018 р. 

(протокол - 70). 
- Каптажні приміщення свердловини 9912/38, приміщення зберігання води, свердловина 

0112/50, проведено 05.03.2018 р. (протокол - 71, 72). 
- Каптажні приміщення свердловини 9912/38, проведено 05.03.2018 р. (протокол - 71). 
- Каптажні приміщення свердловини 95, проведено 05.03.2018 р. (протокол - 73, 74). 

Забезпечення засобами індивідуального захисту 
Працівники підприємства повністю забезпечені засобами індивідуального захисту згідно 

«Норм безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту», розроблених на основі типових галузевих норм. 

Нормативно-правова база 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 
2. Закон України «Про охорону праці» введений в дію Постановою ВР № 2695-ХІІ від 14.10.1992 р. 

із змінами від 20.01.2018р. постанова № 2249-19. 
3. Кодекс законів про працю, затверджений законом № 322-\/ІІІ від 10.12.1971р. ВВР із 

змінами від 20.01.2018, підстава наказ № 2249-19 
4. Закон України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», 
№ 1105-ХІУ від 23 вересня 1999 року, у редакція від 20.01.2018, підстава наказ № 2249-19. 

5. «Кодекс Цивільного захисту України», від 2 жовтня 2012 року № 5403-\/І, із змінами 
редакція від 01.01.2018, підстава 2246-19. 

6. «Правила пожежної безпеки в Україні», наказ № 1417 від 30.12.2014 р. 
7. «Правила експлуатації та типових норм належності вогнегасників», наказ № 25 від 

15.01.2018 р. 
8. «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98), наказ № 9 від 

29.01.1998 , зі змінами від 01.09.2017. 
9. «Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива то^^^олкогольних 

напоїв» (НПАОП 15.9-1.28-17) від 18.04.2017р. наказ № 365. 
10. «Правила вибору та застосування засобів індивідуального зах^^І^^б^^^щї^ір^^^я» 

(НПАОП 0.00-1.04-07) від 28.12.2007р. наказ № 331. 



11. «Правила охорони праці під час винонання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) від 
27.03.2007р. наказ № 62. 

12. «Правила охорони праці на автомобіль^му транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) від 
09.07.2012 р. наказ № 964. 

13. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-
1.71-13) від 19.12.2013 р. наказ № 966. 

14. «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-
15) від 19.01.2015 р. наказ № 21. 

15. «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» (НПАОП 0.00-2.01-05) від 26.01.2005 р. наказ №15. 

16. «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (НПАОП 0.00-4.01-08) від 
24.03.2008 р. наказ № 53. 

17. «Типові норми безоплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, 
спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-
ферментативне, порфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво)» (НПАОП 15.0-
3.09-98) від 10.06.1998 р. наказ № 115 із змінами від 26.03.2007р. наказ № 59. 

18. «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства» (НПАОП 0.00-4.09-
07) від 21.03.2007р. наказ № 55. 

19. «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці» (НПАОП 0.00-4.12-05) від 26.01.2005 р. наказ № 15 зі змінами від 30.01.2017 р. наказ 
№ 140. 

20. «Типове положення про службу охорони праці» (НПАОП 0.00-4.21-04) від 15.11.2004 р. наказ 
№ 255 зі змінами від 31.01.2017 р. наказ № 148. 

21. «Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів 
робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці» (НПАОП 
0.00-4.36-87) від 16.12.1987р. постанова № 731/П-13 . 

22. «Положення про» 

23. «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону 
праці, що діють на підприємстві» (НПАОП 0.00-6.03-93) від 21.12.1993 р. наказ № 132 зі 
змінами від 01.11.2016 р. наказ № 1259. 

24. «Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів» (НПАОП 0.00-6.16-99) 
від 30.12.1999 р. наказ № 258. 

25. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» наказ № 258 від 
25.07.2006 р. із змінами наказ № 7 від 11.01.2017 р. 

26. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) 
наказ № 4 від 09.01.1998 р. 

27. «Правила улаштування електроустановок», наказ № 476 від 21.07.2017р. 

28. «Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
наказ № 45 від 31.03.1994 р. 

29. «Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами пщщ^ 

забороняється застосування праці жінок», наказ № 256 від 29.12.199^^^^^^^^ 
30. «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками» М^Щ^^І^^Зй^ 22.12.1993 р. 



(НПАОП 0.00-1-59-87) від 27.11.1987р. 

32. «Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) наказ N0 285 від 
15.05.2015 р. ^ • 
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