
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВА РИ С ТВО З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС Т Ю  
«АКВАПЛАС Т » ________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______________ 49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Макарова, буд. 8 Д ____
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 30927520____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________ Директор_Межуєв Олександр Миколайович_____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_____________________ тел. +380562343000; info@aquaplast.org.ua__________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
__________ 49008, Дніпропетровську обл., м. Дніпро, вул. Макарова, буд. 8 Д ____________

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_____згідно з додатком І до «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування
цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» (постанова 
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р.) ТОВ «АКВАПЛАСТ» страхуванню не підлягає, тому що
воно не є об’єктом підвищеної небезпеки___________________________________________ _ _ _

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р а ц і__ 15Д)4.2020 рок*
(звіт № 32349901-02.4(А)-10-0137.20 за результатами проведення аудиту стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)______________________________________ _

(дата проведення аудиту)

Я, Межуєв Олександр М иколайович__  __  _____  ______________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:_____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

Вантажопідіймальні маш ини:______________________________________________________ _______
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

mailto:info@aquaplast.org.ua


таль електричний пересувний типу Т-10312, зав.__№ 8637008, 1986 р.в.,
Болгарія________________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

кількість робочих місц ь: 223, на яких існує ризик виникнення травм: 2_______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство має власне нерухоме майно, а саме будівлі та споруди, що знаходяться за 
адресом: м. Дніпропетровськ, вул. М акарова, буд. 8Д  (свідоцтво серії САС № 543758 від 
19.04.2010 р.) '  - - -______________________ —_________ -____________ ____

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Керівники та фахівці ТОВ «АКВАПЛАСТ» пройшли навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці у встановленому порядку:
ТОВ «АКВАПЛАСТ» Межуєв О.М., як керівник підприємства, пройшов перевірку 

знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що 
призвели до втрати працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» і прийнятих до них 
нормативно-правових актів комісією^ що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (копія посвідчення № 02987 від 27.05.2019 р.
(протокол № 129/4.7) видане ТОВ «УК Спектр»____________________________________________

Головний інженер Плакущ ий П.Ф.. головний механік Пиндик С.Є., інженер з охорони 
праці Андрущенко О.О., начальник виробництва Кононенко В.В., уповноважена особа 
трудового колективу Кордак Є.А. пройшли перевірку знань Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» і прийнятих до них нормативно-ппавових актів комісіями, що 
створені на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(копії: посвідчення № 02987 від 24.05.2019 р. (протокол № 092) видане ТОВ «УК Спектр»; 
посвідчення № 00691 від 07.02.2018 (протокол № 020) видане ТОВ «УК Спектр»; 
посвідчення № 88-19-30 від 09.10.2019 р. видане ДП «Придніпровський ЕТЦ»; виписки з
протоколів № 139 від 10.07.2018 р. і№  242 від 29.11.2017 р. видані ТОВ «УК Спектр»),_______

Головний інженер Плакущ ий П.Ф. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), 
головний механік Пиндик С.Є. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), інженер з 
охорони праці Андрущенко О.О. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок спож ивачів», НАПБ 
А .01.001-2014 «Правила пожежної б е т е к и  в Україні» комісіями Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (копії: виписка з протоколу № 141 від 12.07.2018 р., 
посвідчення № 01380 від 24.01.2019 р., посвідчення № 00447 від 24.01.2019 р.) після
лрсшадженняднавчання у ТОВ «УК Спектр» ______________________________________________

Головний інженер Плакущий П.Ф., головний механік Пиндик С.С., начальник 
виробництва КононенкоJ3 .B ^ прошили навчання в ТОВ «УК Спектр» по^НПАОП 0.00-1.80-[8 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (копія виписки з протоколу № 008 від 29.01.2020 р.), в 
ТОВ «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» по НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (копія витягу з протоколу № 94-18
Д в ід  2 І 1 1.2018 р.). ~  ___________________________

Наказом № 294 від 06.04.2020_р. призначені відповідальними особами за справний стан 
та безпечну експлуатацію електрогосподарства - головний інженер Плакущий П.Ф. (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності - головний механік Пиндик С.С. 
(V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-



1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А .0 1.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні» комісіями Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(копії: виписка з протоколу № 141 від 12.07.2018 р., посвідчення № 01380 від 24.01.2019 р.)
після проходження навчання у ТОВ «УК Спектр»._________________________________________

Наказом № 286/1 від 24.02.2020 р. призначено відповідальним по нагляду за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймального обладнанім в т.ч. талю 
електричного пересувного зав. № 8637008 - головний інженер Плакущий П.Ф., який пройшов 
навчання в ТОВ «УК Спектр» по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпроп етровській області
(копія виписки з протоколу № 008 від 29.01.2020 D.J._________________________________________________

Наказом № 286/2 від 24.02.2020 р._призначено відповідальним за утримання в
справному стані вантажопідіймального обладнання в т.ч. талю електричного пересувного зав. 
№ 8637008 - головний механік Пиндик С.С., у разі його відсутності ^начальник виробництва 
Кононенко В.В., які пройшли навчання в ТОВ «УК Спекто» по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (копія виписки з протоколу № 008 від 29.01.2020 р.), в ТОВ 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» по НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час вантаж но-розвантажувальних робіт» (копія витягу з протоколу № 94-18
Д в ід  23.11.2018 р,)._________________________________ _____________________________________

Наказом № 286/З від_24.02.2020_р. призначено відповідальним за безпечне проведення 
робіт вантажопідіймальним обладнанням в т.ч. талем електричним пересувним зав. № 8637008
- начальник виробництва Кононенко B .B .,jrj)a3i його відсутності - головний механік Пиндик 
С.С., які пройшли навчання в ТОВ «УК Спектр» по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідійм альних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання» і перевірку знань__ комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (копія виписки з протоколу №  008 від  29.01.2020 р.), в ТОВ 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» по НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час вантаж но-розвантажувальних робіт» (копія витягу з протоколу № 94-18 
Д  від 23.11.2018 р.)._______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 1 від 30.05.2008 р. реорганізована служба з охорони ряі ,
функції якої покладені на інженера з охорони праці Андрущенко О .О ._____________________

наявністю служби охорони праці,

У ТОВ «АКВАПЛАСТ» розроблені, затверджені і введені в дію наказом № 4 від 
30.05.2008 р. «Положення про службу охорони праці»; «Положення про систему управління 
охороною праці». Переглянуте, затверджене і введено в дію наказом № 238/2 від 12.05.2017 р. 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

У ТОВ «АКВАПЛАСТ» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. 
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів 
з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці» НПАОП 0 .004 .15-98 зі змінами.______________________________________________________

Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань охорони 
пралі, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий відповідно до НПАОП 0.004.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних 
методів праці, особою, яка проводила інстпуктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місць_____________________________________



На підприємстві створена коміс ія з перевірки знань з питань охорони праці ''наказ 
№ 285 від 11.02.2020 р.). Голова комісії -  головний інженер Плакущий П.Ф., головний 
механік Пиндик С.Є., інженер з охорони прац і Андрущенко О .О., начальник виробництва 
Кононенко В .В., уповноважена особа трудового колективу Кордак Є. А ., ж  члени комісії з 
питань охорони праці на підприємстві, пройшли перевірку знань Законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» і прийнятих до них нормативно-правових актів 
комісіями, що створені на підставі наказів Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (копії: посвідчення № 02987 від 24.05.2019 р. (протокол № 092) 
видане ТОВ «УК Спектр»; посвідчення № 00691 від 07.02.2018 р. (протокол № 020) видане 
ТОВ «УК Спектр»; посвідчення № 88-19-30 від 09 .10.2019 р. видане ДП «Придніпровський 
ЕТЦ»; виписки з протоколів № 139 від 10.07.2018 р. і № 242 від 29.11.2017 р. видані ТОВ «УК
Спектр»),,_________________________________________________________________________________

У ТОВ «АКВАПЛАСТ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці (наказ № 279/4 від 08.01.2020 р.), в т.ч. № 54 під час робіт з вантажними машинами, які
керуються з підлоги.______________________________________________________________________

Робітники підприємства здобули професійну підготовку за фахом
Копильченко О.В. -  машиніст крану (кранівник) 3-го розряду (посвідчення № 0345 від

02.03.2020 р . видане ТОВ «УК Спектр»),__________________________________________________
Ларченко В.О. -  машиніст крану (кранівник) 3-го розряду (посвідчення № 0344 від

02.03.2020 р. видане ТОВ «УК Спектр»),___________________________________________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та_ відповідні

інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0,00-4,12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники 
підприємства, які задіяні при експлуатації обладнання що декларується, пройшли перевірку 
знань відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у ТОВ «УК 
Спектр» (протокол № 042 від 02,01,2020 р.); перевірку знань вимог виробничих інструкцій та 
інструкцій з_ охорони праці, що діють на підприємстві в межах виконуваних робіт комісією 
ТОВ «АКВАПЛАСТ» (протокол № 445/20 від 17.04.2020 р.), мають Д група з електробезпеки 
(до 1000 В) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в
журналах.________________________ ________________________________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали: 
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
-журнали реєстрації проведення первинного інструктажу і  питань охорони праці; 
-журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань
охорони праці; _ _
-журнал перевірки знань з електробезпеки;
-журнали видачі наряд-допусків; __
-журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
-журнал обліку, утримання та перевірки засобів за х и с т у ^
-журнал обліку обладнання. __

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в
тому числі та, що використовується при експлуатації вантажопідіймальних машин:___________

- паспорт та інструкція з експлуатації на таль електричний типу Т-10312, зав. 
№ 8637008, 1986 р.в., Болгарія.
Відповідно до вимог «Порядку проведення огляду, випробування та експертного 

обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки» (Постанова КМУ № 687 від 26.05,2004 р.) та НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», експертами ТОВ «ПРОМТЕХА УДИТ» (дозвіл № 0201,18,30; діє до



01.06.2023 р.) 04.02.2020 р. талю електричному типу Т-10312, зав. № 8637008, 1986 р.в.,
проведено експертне обстеження.______________ ___________________________________________

Відповідно до вимог «Порядку проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки» (Постанова КМУ № 687 від 26.05.2004 р.) та НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», експертами ДП «Центр сертифікації і контролю якості будівництва
об’єктів нафтогазового__комплексу» 05.02.2020 р. талю електричному типу Т-10312,
зав. № 8637008, 1986 р.в., проведено позачерговий технічний огляд._________________________

Таль електричний типу Т-10312, зав. № 8637008, 1986 р.в. має обліковий номер «006»
та під цим номером зазначений___ в журналі обліку вантажопідіймального
обладнання.________________________________________________________________________________

Заявлений на експертизу таль пущений в роботу на підставі рішення про можливість 
експлуатації працівником, що здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією 
талем електричним типу Т-10312, зав. № 8637008, 1986 р.в., про що зроблений відповідний
запис у журналі нагляду (паспорті) . ___________________________________________________  __

Технічне обслуговування обладнання проводить ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ» (дозвіл 
№ 0774.14.12, термін дії продовжено до 15.07.2024 р.) відповідно до договору № 01/20 иш
08.01.2020 р. _  _________ ____________

експлуатаційної документації,

Наказом №  208/2 від 11.01.2019 р. на підприємстві створе на комісія з приймання і
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на_підприємство на відповідність
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у  технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту , експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробникі и.________________________________

Працівники ТОВ «АКВАПЛАСТ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і
охорони здоров’я_при використанні працівниками ̂ засобів індивідуального захисту на
робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, захисними окулярами,
лицьовими щитками, рукавицям и ).__________________________________________ _______________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 266 від 10.12.2018 р. затверджений перелік нормативно-правових 
документів з охорони праці, що діють у ТОВ «АКВАПЛАСТ» і поширюються на роботи 
підвищеної небезпеки в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на 
виконання р о б іт  підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26 .10.2011 р. № 1107; 
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687, Технічний регламент знаків безпеки і захисту 
здоров’я працівників, затвердж ений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік 
робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 
від 26.01.2005 р.; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони^ праці»; 
НПАОП 0.004.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці»; НПАОП 0.004.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 
0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного



обладнанн я» ;__ НПАОП 0.00-1.75-15___Правила охорони пращ під час вантажно-
розвантажувальних робіт;___НПАОП 40.1-1.21-98___«Правила___ безпечної експлуатації
електроустановок сп ож и вач ів» ; «Правила технічної експлуатації^ електроустановок 
споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила
пожежної безпеки в Україні»._____________________________________________________________

1 Іорм ати вн о -1 ірав о в а , матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно- 
правових актів з охорони праці під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, яке
декларується._______________________________________________________________________________

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, 
нормативно -правовими актами з охорони праці , методичною^ і дові дковою лі тературою,
учбовими програм матеріалами тощо.

нормативно-] -технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.М. Межуєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці с / ?  20 г& О  р. №  / 2 _ __________ .

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, устатковання 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 служби і мають відмітку в паспорті.




