
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «Лінде Газ Україна»_______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49074, м.Дніпро. вул. Киснева. 1. код згідно з ЄДРПОУ 05761850______________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Бебешко Дмитро Сергійович, тел. (056) 795-15-01, (067) 634-64-72________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: ukraine@linde.corn___________________________________________________________________
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;
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд.130___________________________

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 ТДВ «Альянс Україна»:_________
(найменування страхової компанії,

діє до 30.09.2020. №СЬВ19653. виданий 1.10.2019 р._________________________________________
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 13.05.2020__________
(дата проведення аудиту)

ДП «Придніпровський ЕТЦ»_______________________________________________________________
_______________Я. Бебешко Дмитро Сергійович_____________________________________________

(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:___________________________________________________________________________

найменування виду робіт
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання): (до 6 кВ включно)(трансформатор типу DTTHDG 3150/6._______

_устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
2019 р.в.. Німеччина; автотрансформатор типу ALBX 2000F-1347T03001, 2014 р.в„ Німеччина;______

номер партії, дата виготовлення, країна походження, 
струмообмежуючий реактор типу ILLX 933F-1347-1347T04001, 2014 р.в., Німеччина-2 од.;__________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
розподільчий пристрій типу M6ESS (9 комірок), 2014 р.в.. Німеччина; підстанція трансформаторна 
комплектна типу КТП 630/10/0.4-84-У, 2013 р.в.. Україна; електродвигун головного компресору МАС 
типу 1DZ1739-8AC02-Z. 2014 р.в.. Німеччина; електродвигун дотискаючого компресору ВАС типу 
DKKEJ 7129-4WE, 2014 р.в.. Німеччина; електродвигун азотного компресору NIC типу DW560-02,
2019 р.в.. Німеччина.



Кількість робочих місць -8. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик винекнення травм - 2
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

багатофункціональна будівля, компресорна . насосна станція з градирнею__________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі. 130______________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Генеральний директор Бебешко Дмитро Сергійович пройшов навчання та
перевірку знань:________________________________________________________________________________
Загальні питання з охорони праці (навчання в НВК «Вектор», перевірка знань комісією Управління
Держпраці у Полтавській області, витяг з протоколу №001-19 від 10.01.2019 р.)_____________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд». перевірка знань комісією ГОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». витяг з протоколу №51 
від 21.01.2020 р.)

Директор технічний Завгородній Олександр Віталійович пройшов навчання та перевірку
знань:__________________________________________________________________________________________
Загальні питання з охорони праці (навчання в НВК «Вектор», перевірка знань комісією Управління
Держпраці у Полтавській області, витяг з протоколу №001-19 від 10.01.2019 р.)____________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд». перевірка знань комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». витяг з протоколу №51
від 21.01.2020 р.)___________________________________________________________________________‘
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області,
витяг з протоколу №208 від 22.02.2019 р.). Має IV групу з електробезпеки до та вище 1000 В.________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №428 від 10.04.2019 р .)_________________

Начальник відділу охорони праці Голенкова Ольга Ігоревна навчання та перевірка знань:______
Загальні питання з охорони праці (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». перевірка знань
комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». договір № 11 від 03.03.2020 р.)___________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Дія Україна», перевірка
знань комісією ТОВ «Дія Україна», витяг з протоколу №120 від 04.03.2020 р.)______________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд». перевірка знань комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». договір № 11 від
03.03.2020 р.) _____________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №267 від 11.03.2020 р.)__________________

Наказом №67 від 13.04.2020 р. інженер-енергетик Чередниченко Вадима Миколайовича 
призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію енергогосподарства 
(відповідальним за енергогосподарство) цеху виробництва та зберігання продуктів повітроподілу м.
Кривий Ріг, який пройшов навчання та перевірку знань:___________________________________________
Загальні питання з охорони праці (навчання в ПП «Кріол». договір №52 від 22.04.2020 р.)____________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ПП «Кріол». договір №52 від
22.04.2020 р.)__________________________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (навчання в ПП 
«Кріол». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
витяг з протоколу №813/4.11-19 від 20.11.2019 р.) Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів (навчання в ПП «Кріол», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу №812 від 19.11.2019 р.) Має V групу з електробезпеки
до та вище 1000 В.______________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(навчання в ПП «Кріол». договір №52 від 22.04.2020 р.)___________________________________________



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

В разі відсутності відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію енергогосподарства 
(відповідального за енергогосподарство) цеху виробництва та зберігання продуктів повітроподілу м. 
Кривий Ріг наказом №67 від 13.04.2020 р. його обов’язки покладаються на інженера з контрольно- 
вимірювальних приладів та автоматики Коржова Сергія Михайловича, який пройшов навчання та
перевірку знань:________________________________________________________________________________
Загальні питання з охорони праці (навчання в ПП «Кріол», договір №52 від 22.04.2020 р.)___________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ПП «Кріол». договір №52 від
22.04.2020 р Л _____________________________________________________________________________ *
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (навчання в ПП 
«Кріол». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
витяг з протоколу №813/4.11-19 від 20.11.2019 р.) Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів (навчання в ПП «Кріол». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу №812 від 19.11.2019 р.) Має V групу з електробезпеки 
до та вище 1000 В._____________________ _____
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(навчання в ПП «Кріол». договір. №52 від 22.04.2020 р.)______________________________________ _

Наказом №40 від 06.03.2020 р. реорганізована служба охорони праці. Функції служби охорони 
праці покладені на начальника відділу охорон праці Голенкову О.І.________________________________

На підприємстві наказом №56 від 19.03.2020 р. реорганізована комісія з перевірки знань питань 
охорони прятті та пожежної безпеки та інших правил і нормативних актів у складі: Голова комісії 
керівник департаменту безпеки, якості, охорони праці та здоров'я Попенко С.В., члени комісії: 
Голенкова О.І., Шилова В.Е.. Коцюба А.М.______

Керівник департаменту безпеки, якості, охорони праці та здоров'я Попенко С.В. пройшов
навчання та перевірку знань:____________________________________________________________________
Загальні питання з охорони праці (навчання в НВК «Вектор», перевірка знань комісією Управління
Держпраці у Полтавській області, витяг з протоколу №001-19 від 10.01.2019 р.)____________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд». перевірка знань комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», витяг з протоколу №51 
від 21.01.2020 рЛ_______________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області,
витяг з протоколу №208 від 22.02.2019 р.) Має IV групу з електробезпеки до та вище 1000 В_________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №428 від 10.04.2019 р.)__________________

Фахівець з технічних питань Шилова В.Е. пройшов навчання та перевірку знань:_______________
Загальні питання з охорони праці (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд». перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №661
від 12.07.2017 р Л______________ ________________________________________________________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», витяг з протоколу №51 
від 21.01.2020 р Л_________ ._________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №428 від 10.04.2019 р .)_________________

Голова профспілки Коцюба А.М. пройшов навчання та перевірку знань:______________________
Загальні питання з охорони праці (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». перевірка знань 
комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». договір № 11 від 03.03.2020 рЛ___________________



НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд». перевірка знань комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», витяг з протоколу №51 
від 21.01.2020 р.)___________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області,
витяг з протоколу №208 від 22.02.2019 р.) Має III групу з електробезпеки до 1000 В_________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу №428 від 10.04.2019 р.)__________________

Також на підприємстві переглянуті і затверджені наказом №204 від 01.11.2018 p.:______________
Положення про службу охорони праці ПрАТ «Лінде Газ Україна»;_________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці робітників
ПрАТ «Лінде Газ Україна»; _________________________________________________________________
Положення про коміссію з питань охорони праці ПрАТ «Лінде Газ Україна»;_______________________
Положення про роботу уповноваджених трудових колективів з питань охорони праці ПрАТ «Лінде Газ
Україна»; ________________________________________________________________________________
Положення про медичний огляд робітників певних категорій ПрАТ «Лінде Газ Україна»;_______
Положення про порядок забезпечення робітників ПрАТ «Лінде Газ Україна» спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;_________________________________
Система управління охороною праці ПрАТ «Лінде Газ Україна»;__________________________________
Перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на ПрАТ «Лінде ГазУкраїна»;____________
Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки,
що діють на підприємстві; _________________________________________________________________
Переглянуті і затверджені інструкції з охорони праці по цеху повітроподілу, в тому числі: №13-КрР-
ОТ " Під час роботи в ттіючих електроустановках напругою до та понад 1000 В та експлуатації_______
устатковання напругою до та понад 1000 В", затверджена наказом від 14.05.2020 № 78_______________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:______________________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_________________________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті;
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;_________________________________
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві._____________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання, інструктажу з питань охорони праці,
Роботи підвищеної небезпеки та експлуатація обладнання підвищеної небезпеки здійснюється

безпосередньо інженером-енергетиком Чередниченко Вадимом Миколайовичем і інженером з_______
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Коржовим Сергієм Михайловичем, що мають V 
групу з електробезпеки до та вище 1000 В і пройши відповідне навчання.___________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, цех має таке обладнання, 
інструменти, устатковання. засоби індивідуального та колективного захисту: штанга ізолююча ШО-15 
на Unom-15kV -  2 од., штанга ізолююча ШЗ-15 на Unom-15kV -  1 од., штанга ізолююча ШО-1 на Unom- 
lkV -  1 од., штанга ізолююча ES SO 1500 на Unom-40 kV -  1 од., штанга ізолююча Earthing Stick 
ІЕС61230 на Unom-40 kV -  1 од. (випробування один раз на 24 місяці); покажчик напруги COMET, типу 
BL-1 на Unnm-6-Ю kV -  1 од., покажчик напруги на Unom-6-20 kV -  2 од., покажчик напруги 
одноконтактний SS18-01 -  1 од. (випробування один раз на 12 місяці); боти діелектричні №4/1. 4/2 -  1 
од.; боти діелектричні №6/1. 6/2 -  1 од.; боти діелектричні №7/1. 7/2 -  1 од.; боти діелектричні №8/1. 
8/2 -  1 од. (випробування один раз на 36 місяців); рукавички діелектричні №1/1, 1/2 -  1 од.; рукавички 
діелектричні №3/1. 3/2 -  1 од.; рукавички діелектричні №5/1, 5/2 -  1 од., рукавички діелектричні №9/1. 
9/2 -  1 од. (випробування один раз на 6 місяців); заземлення переносне №1 типу EKV 120+1 150R -  1 
од.. №2 типу ЗПП-15В-3/1-25- 1 од.. №3. №4 типу EKV 120/50- 2 од.; набор діелектричного 
інструменту ProsKit -  1 од. у комплекті:бокорізи РМ-917 -  Іод.. (випробування один раз на 12 
місяців); пасатижі РМ-912 -  1 од., (випробування один раз на 6 місяців); викрутка діелектрична -  10
од., (випробування один раз на 6 місяців).________________________________________________________
Усе обладнання, інструменти, устатковання. засоби індивідуального та колективного захисту 
використовується за призначенням, зберігається у технічно-справному стані, з проведенням



г

технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань. В наявності технічна та
експлуатаційна документація.___________________________________________________________________

та експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 

захисту (сигнальні жилети, захисні окуляри та інше), згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту з урахуванням вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
На кожного працівника заведена особиста картка видачі СІЗ._______________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: 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 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»________

На підприємстві в наявності кабінет охорони праці, облаштований навчальними та наочними 
посібниками з охорони праці. Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що
регулярно оновлюються за допомогую інтернету та друкованих видань._______________________ ,_____

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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.


