
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНБЕЛ»______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51215 Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина вул. Піщанська, буд.1__
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 31970823,___________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Гіпс Наталія Вікторівна__________ т. +380567908789_____________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону

info-inbel@ie.net.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, адреса електронної пошти; 
51215 Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина вул. Піщанська, буд.1_  

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 договір добровільного страхування 
цивільної відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови_____
Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788. дані підстанції 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 праці _______ 23.03.2019р._____________
(дата проведення аудиту)

Я, Гіпс Наталія Вікторівна_____________________________________________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

_ Устатковання напругою понад 1000 В (до 10 кВ) (електричне устатковання електричних мереж): 
закрита трансформаторна підстанція ЗТП 1126 10/0,4 Кв, з силовим трансформатором ТМ-630/10, 
2012р.в.(У країна)._________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки,

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

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -  3, у тому числі 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
Підприємство проводить виробничу діяльність за юридичною адресою (свідоцтво про державну 
реєстрацію прав, реєстраційний номер 527591 _від 27.12.2010р.).______________________________

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

mailto:info-inbel@ie.net.ua


Інші відомості

Наказом № 1 від 02.01.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці, у складі: голова комісії -  директор Гіпс Наталія Вікторівна, члени комісії: 
директор виконавчий Мальований Євген Анатолійович, заступник директора з охорони праці 
Любченко Ніна Григорівна.

Наказом № 43 від 05.05.2020 р. директора виконавчого Мальованого Євгена Анатолійовича
призначено відповідальною особою за електрогосподарство підприємства.______________________
Директор Гіпс Н.В., директор виконавчий Мальований Є.А., заступник директора з охорони праці 

Любченко Н.Г. пройшли навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці ФОП 
Навчальний центр з охорони праці «Макаров Д.В.» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 01/12-19 УПЕ від 24.12.2019 р.).___________________
Директор Гіпс Н.В., директор виконавчий Мальований Є.А., заступник директора з охорони праці 
Любченко Н.Г. (до та вище 1000 В) пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 121-1 від 06.08.2020 р.,
№ 068 від 06.09.2019 р., № 154 від 04.03.2019 р.). Присвоєні IV, V та IV група з електробезпеки.

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

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 29 від 01.07.2013 р. керівником служби 
охорони праці призначено Любченко Н.Г._______________________________________________________

наявністю служби охорони праці
На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 29/1 від 31.07.2018 р.: 

«Положення систему управління охороною праці підприємства; «Положення про службу охорони 
праці підприємства; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства»; № 39/1 від 01.08.2018 р.: інструкції з охорони праці.__________________

На підприємстві 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 0.00-4.15-98 зі
змінами.______________________________________________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, 
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. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих 
навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На, підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ № 39/1 
від 01.08.2018 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці для електромонтера з обслуговування 
електрообладнання».__________________________________________________________________________ _

Інженери з автоматизованих систем керування виробництвом Козік О.В., Якименко В. І.,________
електромеханік Левчук О. Є., мають вищу освіту з професійної підготовки за професією____________
«електромонтер» та пройшли щорічну перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», в ТОВ «УК СПЕКТР» (протоколи № 121-1 від 06.08.2020 
р., № 185 від 06.09.2019 р.). Мають ГУ, ІУ та V групи з електробезпеки ((до і вище 1000 В)._________

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з охорони праці в комісії підприємства 
(протокол 3 від 02.02.2020 р.).__________________________________________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:_______
Ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;___________________
Випробувань засобів захисту з діелектричної гуми (рукавичок, бот, діелектричних калош та________
ізолювальних накладок);



Здачі-приймання чергувань оперативним (черговим) персоналом;________________________________
Обліку видачі ЗІЗ;_____________________________________________________________________________
Обліку вантажопідіймальних механізмів;________________________________________________________
Обліку видачі інструкцій з охорони праці;_______________________________________________________
Обліку і реєстрації робіт за нарядами і розпорядженнями;_________________________________________
Обліку та зберігання засобів захисту;____________________________________________________________
Обліку, перевірки та випробувань електроінструментів та допоміжного обладнання;________________
Обліку, технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) технологічного_________
обладнання;____________________________________________________________________________________
Обліку вогнегасників на об'єкті;_________________________________________________________________
Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт;_________________________
Журнал перевірки знань з техніки безпеки персоналу з 1 групою електробезпеки;___________________
Реєстрації та огляду обладнання, що працюють під тиском;________________________________________
Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_________________________________________
Реєстрації проведення первинного та повторного інструктажів з питань охорони праці;______________
Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;______________________________________________
Реєстрації інструкцій з охорони праці;____________________________________________________________
Реєстрації механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту і ізолювальних пристроїв;______
Реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру;__________________________________________
Реєстрації постраждалих від нещасних випадків._________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспортні карти на обладнання, а саме: закрита__________
транспортна, підстанція ЗТП 1126 10/0,4 Кв, з силовим трансформатором ТМ-630/10, зав.№25229,
2012р.в.(Україна), та силовим трансформатором ТМ-630/10, зав.№25112, 2012р.в.(Україна)________

Отримані висновки експертизи №12.1-09 ЕВ-0411.19 від 31 травня 2019 р. на продовження 
строку експлуатації електроустановки, проведену фахівцями ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИМ ЕТЦ».
Є в наявності експлуатаційна документація на машини, механізми, устаткування, паспорти, інструкції

з експлуатації, схеми розміщення на заявлене устаткування, яке знаходиться у справному стані._____
експлуатаційної документації,

______Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття,
засобами індивідуального захисту, згідно норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту затверджених наказом № 29/1 від 31.07.2018 р. . 
Засобам_індивідуального захисту проводяться огляди та необхі дні випробування із занесенням у 
відповідні_журнали, які передбачені «Правилами безпечної роботи з інструментом та пристроями»

засобів індивідуального захисту,

_____ Матеріально-технічна база на підприємстві відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки._________________________________________________________________
______На. підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання робіт підвищеної_______
небезпеки. Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та_______
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, відповідальність
покладається на керівників робіт. Під час виконання робіт підвищеної небезпеки працівники_______
забезпечені засобами захисту.__________________________________________________________________

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

_____ На, підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на
паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно - 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 14.10.1992 
р., зі змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 
на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019 р.; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила_______



безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
_____ Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературоюта наглядними _
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з питань охорони праці,що регулярно________
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань. Обладнаний кабінет для____________
проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними
посібниками. _______________________________________________________________________________
Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями.
На підставі « Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних_______
категорій», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246,
працівники Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд у К З ___
«Новомосковська центральна районна лікарня» «ДОР» ( видано заключний Акт за результатами_
періодичного медичного огляду працівників від 27.12.2019 р.~). За результатами заключного Акту 
працівники допущені до виконання робіт.______________________________________________________

ІТсЕоіи

«

(ц іл іш е

м а дК11 ш ш
Н.В. Гіпс
(ініціали та прізвище)

Щ Щ “в /

Декларацій заре^регй'ана у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці
/ /  2 0 ^ ь .  №

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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