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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

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

___________________________________ " ІН П Р О Т Е Х " __________________
50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, будинок 67

місцезнаходження,
___________________________код ЄДРПОУ 32693825_________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_________ керівник -  генеральний директор Романча Олексій Олександрович_____

прізвище, ім ’я та по батькові керівника,
_______________ тел. (056)-404-49-89, іпГо@ір1.ца, ірі@ор1іта.сош.иа___________

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;
_____________ територія України________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, усгатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_________________
договір не укладався згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди (за наявності) згідно постанови КМУ від 16,08.2020 за № 1788 на 
ТОВ "ІНПРОТЕХ" страхування не проводиться тому, що воно не є об’єктом підвищеної
небезпеки._______________ ___________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
__________________________________18,01.2021__________________________________

(дата проведення аудиту)
Я, Романча Олексій Олександрович_________________________________________

(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 підвищеної небезпеки
Устатковання напругою понад 1000 В (електрчне устатковання електричних станцій 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
і мереж, технологічне електрообладнання), а саме;____________________ _____ ______

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
- пристрої комплектні розподільчі середньої напруги внутрішньої установки загально- 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
промислового призначення: КРП/ВБ-1 номінальною напругою 3 кВ, 6 кВ, 10 кВ; 
КРП/ВБ-4 номінальною напругою 15 кВ, 20 кВ, 30 кВ, 35 кВ; КРП/ВБ-1-РН номінальною



напругою 6 кВ; КРПЕ/ВБ номінальною напругою 6 кВ. 10 кВ; ЕВ/ВБ номінальною 
напругою 6 кВ. 10 кВ; КЗО/ВБ-205 напругою 6 кВ. 10 кВ; К30/ВБ-393 напругою 6 кВ. 
10 кВ; пристрої комплектні розподільчі середньої напруги зовнішньої установки 
загальнопрмислового призначення: КРПЗ/ВБ номінальною напругою 6 кВ. 10 кВ; 
ПККЗ/ВБ номінальною напругою 6 кВ. 10 кВ; згідно ТУ У 27.1-30384860-001:2019, 
починаючи з 2021 р.в.. країна виробник -  Україна._________________________________
Кількість робочих місць - 3, в тому числі на яких існує підвищений ризик_____________

кількість робочих місць, у тому числі тих,
виникнення травм -  1.________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Товариство орендує нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровськ область,_____

будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів
м. Кривий ріг, вул. Криворіжсталі. буд. 67, згідно договору від 02,12.2020 № 1,______

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
укладеного з ТОВ "Будтехсервіс"._______________________________________________

Інші відомості: Керівники та Фахівці ТОВ "ІНПРОТЕХ" пройшли навчання та
перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку:___________________

Генеральний директор ТОВ Романча О.О., заступник генерального директора 
Кисельов Ю.В., інженер з охорони праці Коваленко М.О. пройшли навчання з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 16,12,2018 № 12/42,_______________________________
- З "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки в Україні" 
пройшли навчання генеральний директор підприємства Романча О.О. (III гр. з 
електробезпеки), заступник генерального директора Кисельов Ю.В. (IV гр. з 
електробезпеки), інженер з охорони праці Коваленко М.О, (IV гр. з електробезпеки) в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 22.03.2018 № 3/83 з допуском до 
виконання роботи в електроустановках напругою до 1000 В і вище.___________________
- З "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" пройшли 
навчання генеральний директор підприємства Романча О.О.. заступник генерального 
директора Кисельов Ю.В.. інженер з охорони праці Коваленко М.О. в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10.04.2019 № 4/57._______________
З питань пожежної безпеки пройшли навчання генеральний директор підприємства 
Романча О.О.. заступник генерального директора Кисельов Ю.В.. інженер з охорони 
прані Коваленко М.О. в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань пожежної безпеки навчального центру, витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 27 04,2018 № 65,____________

Наказами по підприємству ТОВ "ІНПРОТЕХ" призначені:_______________________
- Відповідального за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки на підприємстві призначено заступника генерального директора 
підприємства Кисельова Ю.В.. наказ від 03,11,2020 № 3.____________________________
- Відповідального за електрогосподарство на підприємстві призначено заступника
генерального директора підприємства Кисельова Ю.В.. наказ від 04.11.2020 № 4,_______



- Відповідальною особою за забезпечення пожежної безпеки за утримання та 
експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту призначено заступника 
генерального директора Кисельова Ю.В., наказ від 04.11.2020 № 5.___________________

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

Наказом по підприємству ТОВ "ІНПРОТЕХ" створена служба охорони праці, яка діє 
відповідно до "Положення про службу охорони праці", затвердженого наказом від 
11.01.2018 № 3, Функції служби охорони праці на підприємстві ТОВ "ІНПРОТЕХ"
виконує інженер з охорони праці Коваленко М.О.__________________________________

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” на 
підприємстві існує комісія з перевірки знань з питань охорони праці у складі трьох 
чолові, наказ від 11.01,2018 № 4: Голова комісії -  генеральний директор підприємства 
Романча О.О.; члени комісії: - заступник генерального директора Кисельов Ю.В..
інженер з охорони праці Коваленко М.О,________________________________________

На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29,12,2004 року 
№ 336. затверджено наказом від 11.01.2018 № 15 та введені в дію посадові інструкції:
директора підприємства, інженера з охорони праці та інші,__________________________

Затверджені наказами інструкції з охорони праці за професіями та видам 
робіт, що затверджені наказом від 11.01.2018 № 16: Інструкція з охорони праці. Загальні 
вимоги безпеки з охорони праці для робітників підприємства № 01 -ОП; Інструкція з 
охорони праці з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних 
випадках на виробництві № 02-ОП; Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з 
ручним електрифікованим інструментом № 3-ОП; Інструкція з охорони праці при роботі 
з ручним інструментом № 04-ОП; та інші. Інструкції по формі і змісту відповідають 
вимогам НПАОП 0,00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці"._____________________________________________________________________

Відповідно до вимог нормативно-правових актів на підприємстві ТОВ "ІНПРОТЕХ" 
ведуться наступні журнали:____________________________________________________

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;_____________________
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; ___________
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві:_____ __________
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху._______________________

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію:_______________________
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП). затверджене наказом 
від 11,01.2018 № 11.__________________________________________________________

- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 11,01.2018 № З,
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

праці, затверджене наказом від 02,03,2019 № 26,___________________________________
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань

охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу 
від 11.01.2018 № 1.___________________________________________________________

- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердження наказом 
від 10.01,2018 №29,___________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та 

відповідні інструктажі з питань охорони праці у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-4,12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці".__________________________________________________



На підприємстві ТОВ "ІНПРОТЕХ" на продукцію, яку планується виготовлювати є в 
наявності технічні умови ТУ У 27,1-30384860-001:2019 "Пристрої комплектні 
розподільчі середньої напруги внутрішньої та зовнішньої установки". Зазначені технічні 
умови розроблено ТОВ "НВП "ВЕБЕР" у 2019 році, узгодженні в установленому
порядку._____ перевірені_____ на_____ відповідність_____ законодавству_____ України
ДП "КРИВБАССТАНДАРТМЕТРЛОГІЯ" від 24.12.2019 обліковий № 02568093/000415.
введенні вперше з датою надання чинності до 24,12.2014.___________________________

ТУ поширюються на пристрої комплектні розподільчі середньої напруги 
внутрішньої (КРП/ВБ-1. КРП/ВБ-4, КРП/ВБ-1-РН. КРПЕ/ВБ. ЕВ/ВБ. К30/ВБ-393) та 
зовнішньої (КРПЗ/ВБ. ПККЗ/ВБі установки загальнопромислового призначення:______
а) пристрої комплектні розподільчі, що призначенні для приймання та розподілу 
електричної енергії трифазного змінного струму частотою 60 Гц та 60 Гц в мережах із 
ізольованою або заземленою через дугогасильний реактор або активний опір нейтраллю:

- КРП/ВБ-1 номінальною напругою 3 кВ. 6 кВ. 10 кВ;____________________________
- КРП/ВБ-4 номінальною напругою 15 кВ. 20 кВ. 30 кВ. 35 кВ.____________________
Використовується в розподільчих пристроях власних потреб електричних станцій

всіх видів, на електричних підстанціях, в електроустановках промислових підприємств. 
Можливе встановлення всередині капітальної будівлі або швидкомонтуємої будівлі 
модульного типу; _______________________________________________________
б) пристрої комплектні розподільчі КРП/ВБ-1 -РН, що призначенні для приймання та 
розподілу електричної енергії трифазного змінного струму частотою 50 Гц та 60 Гц 
номінальною напругою 6 кВ в мережах із ізольованою нейтраллю. захисту 
електроустановок і керування струмоприймачами шахт, рудників, збагачувальних 
фабрик та інших підприємств гірничорудної промисловості безпечних за газом та пилом;
в) пристрої комплектні розподільчі екскаваторні КРПЕ/ВБ. що призначені для

установки на поворотній платформі кар’єрних екскаваторів в закритому 
неопалювальному кузові та служать для приймання, розподілу електричної енергії 
частотою 50 Гц та 60 Гц номінальною напругою 6 кВ. 10 кВ та для захисту 
електрообладнання при навантаженнях та коротких замиканнях;_____________________
г) пристрої комплектні розподільчі КРПЗ/ВБ. ПККЗ/ВБ (на вимогу
споживача -  ЯКНО/ВБ). що призначені для установки у відгалужених і магістральних 
мережах кар’єрів, для підключення високовольтної лінії передач до різноманітних 
пересувних споживачів (екскаваторів, бурильним установкам, тощо) та служать для 
розподілу електричної енергії частотою $0 Гц та 60 Гц номінальною напругою 6 кВ. 
10 кВ:______________________________________________________________________
д) елементи викотиі ЕВ/ВБ. що призначені для установки в комплектних розподільчих
пристроях загальнопромислового призначення та служать для розподілу електричної 
енергії в мережах трифазного змінного струму частотою 50Гц та 60 Гц напругою 6 кВ. 
10 кВ;______________________________________________________________________
е) комірки збірні одностороннього обслуговування КЗО/ВБ-205. що призначені для

комплектування розподільчих пристроїв змінного струму частотою 50-60 Гц напругою 
6 кВ. 10 кВ систем з заземленою через дугогасний реактор або активний опір нейтралью. 
Комірки мають поліпшену ізоляцію та розділення відсіків воду, викотного вимикача та 
збірних шин; _____________________________________________________
ж) комірки збірні одностороннього обслуговування К30/ВБ-393. що призначені для 
комплектування розподільчих пристроїв змінного струму частотою 50-60 Гц напругою
6 кВ. 10 кВ систем з ізольованою нейтраллю.______________________________________
Технічні умови, що зазначенні вище є власністю ТОВ "НВП "ВЕБЕР" та згідно договору 
спільної діяльності від 14.04.2017 № б/н укладеного із ТОВ "ІНПРОТЕХ" сторони 
зобов’язуються спільно діяти для досягнення спільної мети, а саме: розробки, 
виготовлення та реалізації електротехнічної продукції._____________________________



Працівники відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", навчені і пройшли 
перевірку знань нормативних актів з питань охорони праці, додержання яких входить до 
їхніх функціональних обов'язків, в комісії по перевірці знань робітників з питань 
охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та 
за інструкціями з питань охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і
перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи.____________

У ТОВ "ІНПРОТЕХ" є в наявності необхідна експлуатаційна документація, 
інструкції з експлуатації на обладнання та устатковання. що використовуються при 
експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що декларуються. 
На підприємстві, здійснюється контроль за додержанням працівниками технологічних 
процесів, правил експлуатації машин та механізмів, відповідно до вимог з питань
охорони праці._______________________________________________________________

експлуатаційної документації,
_____Всі працівники підприємства ТОВ "ІНПРОТЕХ" забезпечені спецодягом.
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці". Засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників.__________________________________________________ _ _ _

засобів індивідуального захисту
Всі працівники підприємства ТОВ "ІНПРОТЕХ". що зайняті на роботах підвищеної 

небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний 
огляд за місцем проживання згідно з "Порядком проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007
№ 246 та проходять психофізіологічну експертизу._________________________________
_____На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи по
досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці. запобігання випадків 
виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 2020 рік по
ТОВ "ІНПРОТЕХ".____________________________________________________________

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження 
аварійних ситуацій забезпечується:______________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними
Положеннями з питань охорони праці;__________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;__________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників
ТОВ "ІНПРОТЕХ";___________________________________________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих
місцях;_____________________________________________________________ 1
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;_______________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих Факторів.

У ТОВ "ІНПРОТЕХ" є в наявності нормативно-правова документація: Закон 
України "Про охорону праці". "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України



від 26 жовтня 2011 року № 1107. НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями". НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою". НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань 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 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу 
охорони праці", НПАОП 0.00-6.03-10 "Порядок проведення державного технічного 
огляду великовантажних та інших технологічних транспортних засобів",
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 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів". "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" та
інші.________________________________________________________________________

У ТОВ "ІНПРОТЕХ" с кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером, 
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними 
посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, 
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони
праці, перевірки знань з питань охорони праці.____________________________________

Матеріально - технічна база ТОВ "ІНПРОТЕХ" відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час застосування машин, механізмів.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці У У  20 У / р. № РУ /У - У / /У

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
небезпекц^З^—^ л ч
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