
Цгнтр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ г ц  ebdfyo
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

_________________________ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»__________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, буд. 56, код згідно
ЄДРПОУ 35537363, Генеральний директор Філіп'ев Сергій Миколайович,__________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,
(0566) 63 84 04, e-mail: info@nstp.interpipe.biz___________________________________

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;
м. Нікополь, проспект Трубників, 56____________________________________

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 «САЛАМАНДРА» м. Дніпро, з 30.01.2020р. по 30.01.2021р., №20200059 від
16.01.2020р._____________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - 02.08.2019р.
(дата проведення аудиту)

Я, Філіп'ев Сергій 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, устаткування підвищеної небезпеки;

Зберігання балонів із стисненим (кисень газоподібний) газом______________________

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (напругою до 154кВ
включно)___________________________________________________________________
Зварювальні роботи_________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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 -  2873, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення
травм -1834_________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
З виробничі підрозділи, 13 структурних підрозділів, 123 виробничі
дільниці____________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Генеральний директор Філіп'ев Сергій Миколайович пройшов 

навчання: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (IV група з електробезпеки до і вище 1000В) (витяг з протоколу №32/39-
19 від 12.09.19р.), «Охорона праці -  загальний курс» в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
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26.09.2019р.). та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.

На підприємстві переглянутий склад комісії з перевірки знань з охорони праці, 
наказ №60 від 27.01.2020р., члени якої: директор з промислової безпеки, охорони 
праці та навколишнього середовища -  Компанієць Едуард Станіславович, головний 
механік - Буряков Юрій Володимирович, в.о. головного енергетика -  начальника цеху 
Кузнецов Сергій Петрович, провідний інженер з охорони праці -  Сібельова Тетяна 
Миколаївна, голова первинної організації профспілки - Невінчаний Анатолій 
Семенович, пройшли навчання та перевірку знань в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», а саме з курсу «Охорона праці -  
загальний курс», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в 
металургійній промисловості», НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії», НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 40.1- 
1.07-01 «Правила експлуатації захисних засобів» (витяги з протоколів: №119.1-17К 
вщ 17.11.2017р.. №117.1-17К від 16.11.2017р., №112.1-17К від 16.11.2017р., №109.1- 
17К від 16.11.2017р.,№109-17К від 16.11.2017р.,№115.1-17К від 16.11.2017р.. №117- 
17К від 16.11.2017р., №108-17К від 16.11.2017р., №110-17К від 16.11.2017р., №119- 
17К від 17.11.2017р., №112-17К від 16.11.2017р.. № 114-17К 16.11.2017р.. №81-698- 
17 від 15.12.2017р.. №60-18 від 25.09.2018р., №2-19 від 30.01.2019р., №32/35-19 від 
20.08.2019р., №81-19 від 26.09.2019р.), перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Наказом №748 від 15.08.2018р. головного механіка Бурякова Юрія 
Володимировича призначено відповідальним по нагляду за технічним станом та 
експлуатацією обладнання, що працює під тиском: за справний стан та безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском, за зберігання балонів: за 
виконання зварювальних робіт призначено: по ТПЦ — помічника начальника цеху (по 
обладнанню) Касьянова Віталія Леонідовича, по ТПЦ-2 -  помічника начальника цеху 
(по обладнанню) Гапича Володимира Андрійовича, по ЦСРО ТЦ -  начальника цеху 
Угленко Михайла Віталійовича, по ЦЕ -  в.о. головного енергетика -  начальника цеху 
Кузнецова Сергія Петровича, які пройшли навчання та перевірку знань в ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»: наказом 
№941 від 14.08.2019р. в.о. головного енергетика -  начальника цеху Кузнецова 
Сергія Петровича призначено відповідальним за електрогосподарство (за роботи в 
діючих електроустановках напругою понад 1000В (напругою до 154 кВ включно)), які 
пройшли відповідне навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», а саме з к у р с у  «Охорона праці -  загальний к у р с ». НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості», 
НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями», Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації захисних засобів» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів: №81-698-17 від 
15.12.2017р.. №119.1-17К від 17.11.2017р., №117.1-17К від 16.11,2017р.. №112.1-17К 
від 16.11.2017р.. №109.1-17К від 16.11.2017р., №115.1-17К від 16.11.2017р.. №108- 
17К від 16.11.2017р. №110-17К від 16.11.2017р.. №114-17К 16.11.2017р.. №32/35-19 
від 20.08.2019р., №81-19 від 26.09.2019р.).______________________________________

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



Наказом підприємства №663 від 18.08.2017р. було реорганізовано Службу з
охорони праці.______________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Також на підприємстві розроблені:
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №281 від 17.04.2013р.);
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з 

питань охорони праці (наказ №663 від 18.08.2017р.);
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №324 від ЗО 

04.2013р.);
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ №198 від 

15.03.2017р.);
- Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної 

небезпеки на підприємстві» (наказ №281 від 17.04.2013р.);
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №534 від 

07.07.2016р.);
- Програма проведення на робочому місці первинного (повторного) інструктажу з 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки на ТОВ «ІНТЕРПАЙП 
НІКО ТЬЮБ» (наказ №534 від 07.07.2016р.);

- Наказ №83 від 21.01.2019р. «Про організацію роботи з охорони праці в ТОВ 
«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» у 2019 році»;

- Перелік інструкцій з охорони праці П-03/2-5-2019 від 21.02.2019р.;
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, протоколи 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;

- На підприємстві розроблені та введені в дію загальнозаводські інструкції з 
охорони праці: БПІ 99-01 «Для працюючих в ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»», БПІ 
99-02 «При виконанні робіт на висоті», БПІ 99-06 «При виконанні робіт із 
використанням ручного слюсарного, електрифікованого, пневматичного інструменту 
та пристосувань», БПІ 99-07 «Для електромонтерів з ремонту та обслуговуванню 
електрообладнання до 1000В»,БПІ 99-10 «Для електрозварників», БПІ 99-11 «Для 
газозварників та газорізальників», БПІ 99-14 «При експлуатації, зберіганні та 
застосуванні балонів із пропаном-бутаном», БПІ 99-31 «При експлуатації, зберіганні і 
транспортуванні кисневих балонів», БПІ 99-47 «По організації безпечного виконання 
вогневих робіт на вибухопожежних та вибухонебезпечних об’єктах ТОВ «ІНТЕРПАЙП 
НІКО ТЬЮБ». БПІ 99-53 «Про заходи пожежної безпеки для ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО 
ТЬЮБ», БПІ 99-69 «Для електрогазозварювальника».____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», що зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та 
періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 2,1.05.2007 
року №246.

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у 
ВП Поліклініка ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (заключні акти по підрозділам підприємства 
від 21.12.2019р.).

Працівники підприємства: Ященко Олександр Анатолійович, пройшов 
навчання за професією електрогазозварювальник в учбовому закладі РУНЦ, 
посвідчення №19/202 від 23.07.2008р.; Юхименко Генадій Іванович пройшов 
навчання за професією електрогазозварювальник в професійно-технічному училищі 
№19, диплом А192317 від 16.07.1987р.; Литюк Олександр Ігорович пройшов 
навчання за професією електрогазозварювальник в професійно-технічному училищі 
№34, диплом HP 25279989 від 26.06.2004р. та пройшли навчання та перевірку знань 
в комісії підприємства згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної



безпеки (протоколи №58 від 20.08.2001р., №48 від 24.01.2008р., №72 від 
17.08.2018р.), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (II-група з електробезпеки до 1000В) (№59 від 
20.08.2001р., №49 від 24.01.2008р., №73 від17.08.2018р.). Яблонський Сергій 
Юрійович пройшов навчання за професією електромонтер з ремонту та 
обслуговування електрообладнання в учбовому закладі РУНЦ, посвідчення №118 від 
18.12.2001р.; Муравйов Олександр Михайлович пройшов навчання за професією 
електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання в технікумі НМетУ, 
диплом № 044674 від 28.03.1989р.; Нестерець Олена Анатоліївна пройшла 
навчання за професією електромонтер з ремонту та обслуговування 
електрообладнання в технікумі НМетУ, диплом HP 3489162 від 27.06.2008р. та 
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протоколи №38 від 20.04.2000р., 
№78 від 09.09.2000р., №56 від 08.04.2019р.), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з 
електробезпеки до і вище 1000В) (№28 від 06.03.2019р., №2 від 10.01.2020р.) та 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» (п р о т о к о л и  №27 від 06.03.2019р., №1 від 10.01.2020р.), відповідні 
інструктажі з охорони праці.

На підприємстві в наявності зварювальні апарати ВДИ-160Е (протокол 
випробувань №406 від 20.11.2019р.), інвертори NBC-250L PROFI (протокол 
випробувань №416 від 03.12.2019р.), інверторні випрямовувачі ARC-250 (протокол 
випробування №425 від 10.12.2019р.), тимчасові прилади напруги -  вольтметри 
МЗЗО, М381 постійної напруги (сертифікат контролю метрологічних характеристик 
№89039821 від 06.05.2019р.); вольтметри 3377, 3381 змінної напруги (сертифікат 
контролю метрологічних характеристик №934212 від 14.03.2019р.); тимчасові 
прилади струму -  амперметри МЗЗО, М381 постійного струму (сертифікат контролю 
метрологічних характеристик №04104 від 07.08.2019р.), амперметри МЗЗО, М381 
змінного струму (сертифікат контролю метрологічних характеристик №045980 від 
07.05.2019р.) та необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі 
та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- Договір на постачання кисневих балонів №20160770 від 22.12.2016р. з ПАТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД». Порожні та наповнені балони зберігаються 
окремо.

- Свідоцтво №ПЧ 06-2/45-2017, що засвідчує технічну компетентність 
Центральної електротехнічної лабораторії щодо процесів вимірювань (видано 
03.11.2017р.. чинно до 03.11.2020р.). ____________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» забезпечені спецодягом та 

засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно «Норм видачі спецодягу та 
інших засобів індивідуального захисту» (каски, захисні окуляри, беруші, діелектричні 
килимки, діелектричні рукавички, респіратори газопилозахисні, краги зварювальника, 
щитки захисні та ін.) у відповідності до чинних нормативних актів. Журнал обліку 
видачі ЗІЗ ведеться на кожній виробничій дільниці. На підприємстві застосовуються 
страхувальні пояси типів 1СА2, 2ПБ2, ПП б/д, ПП01. Пояси використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані, проводиться їх технічне 
забезпечення, ремонт, а також експлуатаційні випробування (акт і протокол №50 від 
09.08.2019p, акт №51 від 12.08.2019р.) відповідно до вимог законодавства та
документів виробників з експлуатації.__________________________________________

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»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік



робіт з підвищеною небезпекою»; 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 охорону 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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів»; «Правила улаштування електроустановок»; «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та інш. 
Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в 
кабінеті охорони праці.

Кабінет з охорони праці забезпечений комп’ютерною технікою для проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці та техніки безпеки. На 
підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, білети по професіям для перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Фонд нормативно-правової літератури, 
фахові інструкції, СТП та методики є в наявності та задовольняють потреби щодо 
виконання заявлених видів робіт.

Інформаційне забезпечення: Інтернет (офіційні сайти Верховної ради, Кабінету 
міністрів України, та інше).

Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки._______________________________

нормативно-поавово'ита-матеоіально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2020 р. № # / < £

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не 
зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляється від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

(ініціали та прізвище)
С.М. Філіп’ев


