
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. 067-949-09-17,__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

е-шаіі; ukraine@linde.com _____________________________________________________________
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 _ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія»;
діє до 30.08.2021, серія 1778-ген№0ПН-006/1778/12520, виданий 30.08.2020 р._____________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _1.07.2020______________

(дата проведення аудиту)
ДП «Придніпровський ЕТЦ», звіт за результатами аудиту ОП №23369086-12.1-04-3А-0425.20_____

Я,_________ Бебешко Дмитро Сергійович_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

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
- технологічні транспортні засоби (вилковий навантажувач, зав. № 608БР25-15939, 2008 р.__________
виготовлення (Японія), свідоцтво про реєстрацію АЕ 000193 від 19.10.2010 виданий територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області, державний номерний знак 
Т00388АЕ______________________________________________________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання 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 -14, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик винекнення травм - 6 

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

mailto:ukraine@linde


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, протокол №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», протокол №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, протокол №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», протокол №51 від
21.01.2020 р.)__________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, протокол №130 від 07.02.2019 р .)______________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розванажувальних робіт» (навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, протокол №145 від 11.02.2020 р .)______________________________________
НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол №1577 від
27.12.2019 р .)__________________________________________________________________________________

Начальник відділу охорони праці Голенкова Ольга Ігоревна пройшла, навчання та перевірка
знань:__________________________________________________________________________________________
Загальні питання з охорони праці (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань
комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», протокол № 483 від 30.06.2020 р.)_________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Дія Україна», перевірка
знань комісією ТОВ «Дія Україна», протокол №120 від 04.03.2020 р.)_______________________________
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, протокол №130 від 25.05.20 р .)________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розванажувальних робіт» (навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол №266 від 11.03.2020 р.)_____________________________________

Наказом №67 від 13.04.2020 р. начальник цеху виробництва та зберігання продуктів 
повітроподілу Буланов Сергій Володимирович призначений працівником, відповідальним за 
технічний стан навантажувача і відповідальним за безпечне проведення робіт навантажувачем, який
пройшов навчання та перевірку знань:____________________________________________________________
Загальні питання з охорони праці (навчання в ПП «Кріол», протокол №631 від 18.11.2020 р.)_________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ІIIІ «Кріол», протокол №628
від 17.11.2020 р.)_______________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (навчання в ПП
«Кріол», протокол №266 від 8.07.2020 р.)_________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розванажувальних робіт» (навчання в 
ИП «Кріол», протокол №685 від 2.12.2020 р.)_____________________________________________________

Наказом №67 від 13.04.2020 р. інженер-енергетик Чередниченко Вадим Миколайович 
призначений працівником, що заміщує відповідального за технічний стан навантажувача і 
відповідального за безпечне проведення робіт навантажувачем, який пройшов навчання та перевірку
знань:



Загальні питання з охорони праці (навчання в ПП «Кріол», протокол №631 від 18.11.2020 р.)_________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ІIIІ «Кріол», протокол №628
від 17.11.2020 р.)_______________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (навчання в ПП
«Кріол», протокол №269 від 8.07.2020 р.)_________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розванажувальних робіт» (навчання в
ИП «Кріол», протокол №685 від 2.12.2020 р.)_____________________________________________________

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

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 праці 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, протокол №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», протокол №51 від
21.01.2020 р.)__________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, протокол №130 від 07.02.2019 р .)______________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розванажувальних робіт» (навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, протокол №145 від 11.02.2020 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, протокол №365
від 11.06.2020 р.)_______________________________________________________________________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», протокол №51 від
21.01.2020 р.)__________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, протокол №130 від 07.02.2019 р .)______________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розванажувальних робіт» (навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, протокол №145 від 11.02.2020 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», протокол №314 від 28.05.2020)_____________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки України» (навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», перевірка знань комісією ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», протокол №51 від
21.01.2020 р.)__________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, протокол №130 від 7.02.2019 р .)_______________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розванажувальних робіт» (навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол №145 від 11.02.2020 р .)______________________________________



Tакож на підприємстві переглянуті і затверджені наказом №204 від 01.11.2018 р.:______________
Положення про службу охорони праці ПрАT «Лінде Газ Україна»;_________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці робітників
ПрАT «Лінде Газ Україна»;_____________________________________________________________________
Положення про коміссію з питань охорони праці ПрАT «Лінде Газ Україна»;________________________
Положення про роботу уповноваджених трудових колективів з питань охорони праці ПрАT «Лінде Газ
Україна»;_______________________________________________________________________________________
Положення про медичний огляд робітників певних категорій ПрАT «Лінде Газ Україна»;_____________
Положення про порядок забезпечення робітників ПрАT «Лінде Газ Україна» спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;_________________________________
Система управління охороною праці ПрАT «Лінде Газ Україна»;___________________________________
Перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на ПрАT «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 : № 10-КрР- 
OT «Під час експлуатації навантажувача» та П-КрР-OT «Під час виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт», затверджені 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,

Працівники цеху апаратники повітроподілу, які виконують заялені роботи підпищеної небезпеки, 
пройшли навчання і перевірку знань по професії водій навантажувача: Гонта А.С., Давиденко O.O., 
Козаренко I.B., Tаравський І.Б., (навчання в TOB «ЦТОР», перевірка знань комісією TOB «ЦТОР», 
протокол №251-1 від 18.09.2015 р.; Карпович Н.С., Абідуллін ^Ф .(навчання в ДП «Запорізький
навчально-курсовий комбінат», перевірка знань комісією ДП «Запорізький навчально-курсовий_____
комбінат», протокол №2665 від 6.10.2020 р.)______________________________________________________
і перевірку знань в комісії підприємства:_________________________________________________________
Загальні питання з охорони праці; НПАРП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів»; НПАРП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розванажувальних 
робіт»; інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт 
(Протокол перевірки знань комісією по підприємству від 13.04.2020 р. №4, від 14.05.2020 р. №4-03 )._ 
Працівники раз на рік проходять періодичний медичний огляд в поліклініці TOB "Сімейна клініка
ПМС," заключний акт за результатами періодичного медичного огляду від 29.12.2020 р._____________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на вилковий навантажувач 
(паспорт, керівництво з експлуатації). Tехнічний огляд навантажувача проводиться відповідно до
вимог НПАРП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»___________

Навантажувачу проведено технічний огляд 22.01.2021р.______________________________________
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 НПАOП 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»; НПАOП 0.00-4.21-04 «Гипове 

положення про службу охорони праці»; НПАOП 0.00-4.12-05 «Гипове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАOП 0.00 -4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАOП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів»; НПАOП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розванажувальних робіт»________________________________________________________________________



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

нормативно-правової та матеріал ьно-технічноНши навчально-методичного забезпечення)

Д.С. Бебешко 
(ініціали та прізвище)

обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
2(Ь4^р. № _____ .

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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