
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю “Аквапласт”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49008. м.Дніпро. вул.Макарова. 8д. код згідно ЄДРПОУ 30927520._________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Межуєв Олександр Миколайович, тел.: (0562)343-000.______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

email: info@aquaplast.org.ua________________________________________________________
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;

_____ Роботи виконуються на території України за адресою: 49008. м.Дніпро, вул.Макарова. 8д
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії. 
Згідно Додатку 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно Постанови КМУ №1788 від 16.08.2002р на підприємстві ТОВ “Аквапласт”
страхування не проводиться, тому що воно не є об'єктом підвищеної небезпеки.________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 15.06.2020______
(дата проведення аудиту)

Я. Межуєв Олександр Миколайович__________________________________________________
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В__________________________
- роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра__________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
- устатковання напругою понад 1000В (технологічне електрообладнання) -

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
трансформаторна підстанція типуКТП-38-8 в комплекті (трансформатор типу ТСЗ-1000/10-УЗ._ 

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
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зав.№ 102/05. трансформатор типу ТСЗ-1600/6-У1. зав.№56672; трансформатор ТСЗ-2500/6
4GB6426-3DC. зав № вВ117357) 2007 року виготовлення. Україна)_____________________________

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

___ Кількість робочих місць: 10 чол. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 7_______̂________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Будівлі та споруди є приватною власністю ТОВ “Аквапласт” (Витяг про реєстрацію права 
власності № 27243199 від 07.09.2010р) за адресою: м.Дніпро. вул.Макарова. 8д)________________

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

Інші відомості Директор підприємства Межуєв Олександр Миколайович 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 (посвідчення № 02987 від 27.05.2019 р. (протокол № 
129/4.7) видане ТОВ «УК Спектр». В ТОВ УК ’’Спектр” пройшов навчання та перевірку знань 
Правил пожежної безпеки безпеки України (витяг з протоколу №024 від 16.05.2019р).

Інженер з охорони праці Андрущенко Оксана Олександрівна пройшла навчання та 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 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(посвідчення № 88-19-ЗО.витяг з протоколу №88-19 від 09.10.2019р). У ТОВ УК ’’Спектр” 
пройшла навчання Правил пожежної безпеки України (виписка з протоколу №114 від 
03.04.2017р). “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів” та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпрапі у Дніпропетровській області (IV група з електробезпеки до і вище 1000В. (витяг з 
протоколу №011 від 24.01.2019p). У ТОВ «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» 
пройшла навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.1-07 “Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті” (витяг з протоколу №108-18Д від 21.12.2018р). НПАОП 0.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями” (витяг з п р о т о к о л у  №92- 

18Д від 23.11.2018р)._________________________________________________________
Головний інженер Плакуший Петро Федорович пройшов v навчання ТОВ УК ’’Спектр” та 

перевірку знань “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил пожежної безпеки України” 
комісією Головного управління Держпрапі v Дніпропетровській області (виписка з протоколу 
№130 від 03.07.2019р. V група з електробезпеки до і вище 1000В); 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 (виписка з протоколу 
№092 від 24.05.2019р); живачів” (IV група з електробезпеки до і вище 1000В. (витяг з протоколу 
№011 від 24.01.2019р); НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями” (витяг з протоколу №035 від 15.05.2020р). У ТОВ 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» пройшов навчання та перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (виписка з 
протоколу №014 від 10.02.2020р).
____ Головний механік Пиндик С.Є.. пройшов навчання у УК”Спектр” “Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів”. “Правил пожежної безпеки України” та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (V група з електробезпеки до і вище 1000В. 
витяг з протоколу №011 від 24.01.2019р); 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 (виписка з протоколу №139 від



10.07.2018p Y У TOB «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДТЕКС» пройшов навчання та
перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями” (витяг з протоколу №92-18Д від 23.11.2018р). НПАОП 0.00-1.1-07 “Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті” (витяг з протоколу №108-18Д від 21.12.2018р).
_____ Наказом №284 від 11.02.2020р головного інженера Плакущого П.Ф. призначено
відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті, його заступником - головного механіка 
Пиндика С.Є.
_____ Наказом №296 від 06.04.2020р головного інженера Плакущого П.Ф. призначено
відповідальним за технічний стан драбин та стрем’янок та призначено комісію з їх випробування.
_____ Наказом №294 від 06.04.2020р головного інженера Плакущого П.Ф. призначено
відповідальним за електрогосподарство, справний стан електроустатковання та його безпечну 
експлуатацію на підприємстві, його заступником - головного механіка Пиндика С.Є.
______Наказом №293 від 06.04.2020р головного інженера Плакущого П.Ф. призначено
відповідальним за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою до та понад
1000В. його заступником - головного механіка Пиндика С.Є.____________________

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

На підприємстві створено службу з охорони праці (наказ №1 від 30.05.2008р). Призначена 
особа, відповідальна за охорону праці - інженер з охорони праці Андрущенко О.О. (наказ №254
1/13 від 28.10.13).

Організація роботи щодо інструктажів, навчання, перевірки знань з охорони праці 
здійснюється відповідно до затвердженого “Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці” (наказ №238/2 від 12.05.2017р) та затвердженої 
Програми вступного інструктажу з питань охорони праці. Програми первинного та повторного 
інструктажу з охорони праці.

На підприємстві створено постійно-д і ю ч у  к о м і с і ю  з перевірки знань з питань охорони праці 
(наказ №285 від 11.02.2020рУ Голова комісії - головний інженер Плакущий П.Ф.. члени комісії: 
головний механік Пиндик С.Є.. начальник виробництва Кононенко В.В., інженер з охорони праці 
Андрущенко О.О., уповноважена особа з питань охорони праці Кордак Є. А.
____ На підприємстві розроблені та введені в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказ №4 від 30.05.2008р);
- Положення про систему управління охороною праці (наказ №247/1 від 12.01.2018р);
- Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи з питань 

охорони праці (затверджено протоколом №5 загальних зборів трудового колективу від 
03.02.2020р):

“Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” 
(наказ №238/2 від 12.05.2017р):

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, программа первинного та 
повторного інструктажу з охорони праці.

- Перелік інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, що діють на підприємстві 
(зетверджен наказом №279/4 від 08.01.2020Р4). в тому числі “Інструкція з охорони праці №2 з 
надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві”. 
“Інструкція №3 про захожди пожежної безпеки на підприємстві”. “Інструкція з охорони праці №9 
при роботі із застосуванням переносних драбин і драбинок”. “Інструкція з охорони праці №10 під 
час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів”. “Інструкція з 
охорони праці №11 під час виконання робіт з ручним електрифікованим інструментом”. 
“Інструкція з охорони праці №12 під час робіт з ручними інструментами та пристроями”. 
“Інструкція з охорони праці №17 для електромонтерів з ремонту та обслуговування 
електроустатковання”. “Інструкція з охорони праці №19 під час виконання електромонтажних 
робіт у діючих електроустановках”. “Інструкція з охорони праці №20 для технологічного та 
електротехнічного персоналу”. “Інструкція з охорони праці №23 для оперативного персоналу при 
обслуговуванні і ремонті електрообладнання”.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці:
- Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці:
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці:



- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал протоколів перевірки знань;
- Журнал реєстрації робіт по нарядам та розпорядженням;
- Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- Журнал реєстрації аварій;
- Журнал оперативного контролю за станом охорони праці;
- Журнал обліку, утримання та перевірки засобів захисту;
- Журнал обліку обладнання.
На підприємстві впроваджено “Комплексні заходи щодо досягнення встановлених норм 

безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці”, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювангь та аварій на 2020 рік.

Працівники підприємства, які задіяні при експлуатації обладнання підвищеної небезпеки 
щокварталу проходять інструктажі і один раз на рік - навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці, мають відповідне посвідчення.

До роботи в діючих електроустановках допущені електромонтери з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, які пройшли навчання по спеціальності у навчальних 
закладах, мають відповідні дипломи та кваліфікацію:

- Онушко O.A. - отримав Диплом НР№27044756 від 08.06.2005р молодшого спеціаліста та 
кваліфікацію “технік-електрік” у Технікумі ракетно-космічного машинобудування та пройшов 
навчання й перевірку знань комісією підприємства “Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”. “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правил пожежної безпеки України” (IV група з електробезпеки до і вище 1000В. посвідчення 
№001-а). (протокол №426-3/19 від 05.11.2019р);

- Кравцов В.А. - отримав Диплом РТ№070135 від 20.06.1992р та кваліфікацію “технік- 
електромеханік” у Желтоводському промисловому технікумі та пройшов навчання й перевірку 
знань комісією підприємства “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил пожежної безпеки 
України” (IV група з електробезпеки до і вище 1000В. посвідчення №005). (протокол №426-2/19 
від 05.11.2019p4);

- Євменов О.Ю. - отримав Диплом ВТ-1 №361351 від 01.07.1980р та кваліфікацію 
“радіотехнік” у Дніпропетровському механічному технікумі та пройшов навчання й перевірку 
знань комісією підприємства “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил пожежної безпеки 
України” (IV група з електробезпеки до і вище 1000В. посвідчення №002-а), (протокол №426
1/19 від 05.11.2019p4);

- Богун I.A.- отримав Диплом НР№45509127 від 27.06.2013р спеціаліста та кваліфікацію 
“інженер-електромеханік” v Дніпродзержинському державному технічному університеті та 
пройшов навчання й перевірку знань комісією підприємства “Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”. “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правил пожежної безпеки України” (IV група з електробезпеки до і вище 1000В. посвідчення 
№006). (протокол №431-3/19 від 26.12.2019р);

- Комлик B.C. - отримав Диплом НР№43143098 від 25.05.2012р та кваліфікацію “технік- 
електрик” у Дніпропетровському коледжі ракетно-космічного машинобудування та пройшов 
навчання й перевірку знань комісією підприємства “Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”. “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правил пожежної безпеки України” (IV група з електробезпеки до і вище 1000В. посвідчення 
№007). (протокол №444/20 від 16.04.2020р).

Налагоджувальники устаткування у виробництві харчової продукції Царенко І.В.. 
Ретинський O.A.. електромонтери Онушко O.A.. Кравцов В.А. - пройшли у УК”Спектр” навчання 
та перевірку знань НПАОП 0.00-1.1-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті” ( виписка з протоколу №014-1 від 10.02.2020р).

Працівники підприємства, які залучаються до робіт з експлуатації обладнання підвищеної 
небезпеки, проходять медичний огляд відповідно до наказу МОЗ №246 від 21.05.2007р. згідно 
договору у державному медичному закладі “Спеціалізована багато профільна лікарня №1 МОЗ 
України”._________________________________________________________________________________



наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
Обладнання підтримується у технічно-справному стані з проведенням відповідного 

обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та 
експлуатаційної документації виробників. На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна 
документація на устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, інструкції з експлуатації. Акти 
технічних оглядів, графіки обслуговувань та випробувань).

Наказом №273 від 20.05.2019р створена комісія по опосвідченню безпечного стану 
електроустановок. Затверджено та узгоджено з Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області “Перелік осіб, які мають право давати оперативні розпорядження та 
вести оперативні преговори щодо електроустановок на 2020р.”, “Перелік осіб, які мають право 
проводити оперативні переключення в електроустановках”, “Перелік робіт, що виконується 
електротехнічним персоналом по наряд-допуску в діючих електроустановках вище 1000В”, 
“Перелік робіт, що виконується електротехнічним персоналом по розпорядженню в діючих 
електроустановках вище 1000В”, “Перелік робіт, що виконується оперативно-ремонтним 
персоналом в діючих електроустановках вище 1000В в порядку поточної експлуатації
одноособово”.____________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоровя 

при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” працівники 
підприємства у відповідності до професій забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту в обсязі, який встановлено у Колективному договорі між власником та 
трудовим колективом ТОВ “Аквапласт”. Для безпечного виконання робіт в електроустановках та 
при експлуатації електрообладнання, в наявності: діелектричні рукавички, боти, килимки, 
ізолюючі штанги, ізолюючі та електровимірювальні кліщі, покажчики напруги, які проходять 
періодичні випробування (Акти №891-895 від 14.01.2020р. які проводились згідно договору 
Електротехнічною лабораторією КТТ”Дніпропетровський електротранспорт”, свідоцтво №П406- 
2/519-2019). Електровимірювальні випробування електрообладнання (перевірка дії вимикачів, 
ізоляції кабелів, трансформаторів, опору ізоляції, опору розтікання, заземлення) виконуються 
згідно договору Електротехнічною лабораторією служби діагностики “Дніпропетровські 
магістральні електричні мережі”(Технічний Звіт від 18.12.2019р. Протоколи вимірів №25-47. 
Свідоцтво №ПЧ07-0/1114-2017). Для безпечного виконання робіт на висоті, персонал забезпечено 
поясами лямковими типу ПЛКЗ-М та стропами (Акт випробування №2702.20/П від 27.02.2020р 
виданий ТОВ “Промтехаудит”.Свідоцтво №08-0062/2019).

засобів індивідуального захисту 
Для допоміжних робіт в наявності електродриль “ Усе обладнання, інструменти 

використовуються за призначенням, зберігаються у технічно-справному стані з проведенням 
відповідного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог 
законодавства та експлуатаційної документації виробників, що фіксується у відповідних 
журналах.

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 робіт 
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, затверджений 
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 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 
0.00-4.15-98 «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 обладнання»; НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»^ «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» ; ГІУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.0 1.001- 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»._ Нормативно-правові акти у друкованому вигляді 
знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та тестові 
білети перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з 
охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою офіційних державних джерел та 
друкованих видань.л _̂_____________________________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі облііу суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці _______ •

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".
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