
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТАЛПАЙП»_________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51931, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Свободи, б. 43,___________________

ЄДРПОУ 36061356.______ Директор Скорик Микола Олексійович 050-474-81-04____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, імя та по батькові керівника, номер телефону’

е-таіі: italpipe@gmail.com

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи -  підприємця: прізіще, імя 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:

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  згідно договору підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третім и особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 11.03.2020р_____________
(дата проведення аудиту)

Я, Скорик Микола Олексійович -директор ТОВ «ІТАЛПАЙП»
(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 :
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3_метра
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: підйомники

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

Вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та колиски для підіймання працівників:
та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки,

- кран автомобільній КС-3575А-1 зав №00312 г/п14т 1993р.в.,марка автомобіля КРАЗ 250, 
державний номер АЕ3794 ІР,_______________________________________________________________
- підйомник будівельний шахтний типу 180Тр, 1978 р.в. СРСР_______________________________
- лебідка електрична монтажна ЛМ-5 1985р.в інв. №1234; СРСР______________________________
- колиска одномісна самопідйомна ЛОС-100-120, 1989 р.в; СРСР_____________________________

mailto:italpipe@gmail.com


- колиска з електроприводом ЛЭ-150-120, 2011р.в; Україна

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

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 28,__________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

в тому числі 12 на яких існує підвищений ризик виникнення травм______________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

адміністративно-технічна споруда -  аренда____________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об єктів

ТОВ «ІТАЛПАЙП» не має окремих виробничих дільниць_______________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Посадові особи підприємства пройшли навчання з питань охорони праці в ТОВ 
«НКЦ «Моноліт», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:
директор Скорик Микола Олексійович- пройшов навчання загального курсу та перевірку знань 

пожежної безпеки у ТОВ «НКЦ «Моноліт» посвідчення №13158 від 25.12. 2019р;
- вивчення та перевірку знань Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, посвідчення №013160 від 25.12.2019р 
На ТОВ «ІТАЛПАЙП» наказом №23 від 21.02.2017р по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «ІТАЛПАЙП - 
заступник директора підприємства Олійник Андрій Іванович -  пройшов навчання загального курсу 
та перевірку знань пожежної безпеки у ТОВ «НКЦ «Моноліт» посвідчення №0310 від 28 березня 
2019р;
- вивчення та перевірку знань Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, посвідчення №002377 від 06.04.2019р
- вивчення та перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
-  посвідчення № 002395 від 06.04.2019р
вивчення та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації ел.установок споживачів» 
посвідчення 009657 від 19.10. 2019р допущений в електроустановках напругою до 1000В.

Відповідальний за роботу вантажопідйомних механізмів та автотранспорту - головний інженер 
Нємков Сергій Михайлович пройшов навчання загального курсу та перевірку знань пожежної 
безпеки у ТОВ «НКЦ «Моноліт» посвідчення № 0573 від 12.06.2019р
- вивчення та перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» посвідчення № 8255 від 27.06.2019р;
- вивчення та перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
посвідчення № 7758 від 19.06.2019р

- вивчення та перевірку знань Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, посвідчення №8319 від 26.06.2019р

Відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки на будмайданчиках:
____ Виконроб -  Медведєв Сергій Дмитрович Михайлович пройшов навчання загального курсу та
перевірку знань пожежної безпеки у ТОВ «НКЦ «Моноліт» посвідчення № 0311 від 28.03.2019р
- вивчення та перевірку знань Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, посвідчення №002378 від 05.04.2019р
- вивчення та перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» посвідчення № 15873 від 05.12..2019р;



-вивчення та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації ел.установок споживачів» - 
посвідчення № 13260 від 03.10. 2019р допущен в електроустановках напругою до 1000В.
____ Виконроб -Бенавідес Едгар Бенітес пройшов навчання загального курсу та перевірку знань
пожежної безпеки у ТОВ «НКЦ «Моноліт» посвідчення №0079 від 23.01.2020р;
- вивчення та перевірку знань Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, посвідчення №005238 від 20.05.2020р 
-вивчення та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації ел.установок споживачів» - 
посвідчення №3021 від 04.03. 2020р допущен в електроустановках напругою до 1000В.
-вивчення та перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском посвідчення № 11219 від 28.08.2019р
_____ Майстер -Кравчук Віктор Михайлович пройшов навчання загального курсу та перевірку
знань пожежної безпеки у ТОВ «НКЦ «Моноліт» посвідчення №0789 від 07.08.2019р;
- вивчення та перевірку знань Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, посвідчення №002697 від 06.04.2019р
- вивчення та перевірку знань «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» посвідчення № 15872 від 05.12..2019р; 
-вивчення та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації ел.установок споживачів» - 
посвідчення №002761 від 03.05.2020р допущен в електроустановках напругою до 1000В.

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

На ТОВ «ІТАЛПАЙП» наказом 30.01.2017р. №8 створена служба охорони праці, затверджено 
положення про систему управління охороною праці на підприємстві. Функції служби охорони 
праці покладені на інженера з охорони праці Глуханюка Андрія Володимировича (наказ №13 від 
30.01.2017р)Наказом від 30.01.2017р №10 затверждено положення про порядок проведення 
навчання перевірку знань по питанню охорони праці.
_____ Глуханюк Андрій Володимирович Михайлович пройшов навчання загального курсу у ТОВ
«НКЦ «Моноліт»
- вивчення та перевірку знань Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, посвідчення №3388 від 11.03.2020р
- вивчення та перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
посвідчення № 20.28 від 04.03.2020р

- вивчення та перевірку знань пожежної безпеки посвідчення № 03025741 від 26.04.2020р; 
-вивчення та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації ел.установок споживачів» - 
посвідчення №002016 від 07.03. 2020р допущен в електроустановках напругою до 1000В.

наявністю службі охорони праці,

Працівники, зайняті при виконанні робіт підвищеної небезпеки, навчені та мають відповідні 
посвідчення та свідоцтва, отримані у відповідних навчальних закладах:

Хмара Валерій Олександрович -  машиніст автомобільного крана навчався в приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання» витяг з протоколу № 113-2020від 13 березня 
2020року, а також пройшов навчання загального курсу у ТОВ «НКЦ «Моноліт» вивчання та 
повірку знання Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, витяг з протоколу № 3/8 від 04.03.

Білай Євген Павлович -  стропальник пройшов навчання загального курсу у ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» витяг з протоколу № 5/50 від 08.05 2020р
____ Зуев Володимир Леонідович - стропальник пройшов навчання загального курсу у ТОВ «НКЦ
«Моноліт» витяг з протоколу № 5/50 від 08.05 2020р 

Грдзелидзе Ігор Аміранович -  монтажник пройшов навчання загального курсу у ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» витяг з протоколу № 9/101-1 від 18.09 2019р



Собін Олександр Вячеславович - монтажник пройшов навчання загального курсу у ТОВ
«НКЦ «Моноліт» витяг з протоколу № 3/14 від 04.03.2020р
_____ Васильєв Володимир Сергійович -  машиніст крана (кранівник) керування вантажопідіймаль
ними механізмами з підлоги навчався в приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» 
витяг з протоколу № 497/4. 20- 2019 від 24 травня 2020 року
Розроблені, затверджені та введені в дію наказом 31.01.2017р. №15 інструкції з охорони праці за 
професіями та на кожний вид робіт. Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у 
відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці». На робочому місці проводяться інструктажі з охорони 
праці із записом в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорта, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на всі машини, механізми та устаткування що 
експлуатується. Раз на рік проводиться обстеження спеціалістами ТОВ «ПромТехДіагностика».
(акт технічного огляду від 21.02.2020р)., ТОВ «Д.І.О.- Трейдер інтернаціонал» (акт технічного 
огляду від 18.06.2020р)., ТОВ « Донбаський Експертний Центр» (акт технічного огляду від 
11.05.2020р).
ТОВ «ІТАЛПАЙП» має договір на ремонт і технічне обслуговування технологічних транспортних 
засобів з ТОВ «Техноекспорт» (акт технічного огляду від 14.05.2020р).

Працівники, задіяні на роботах забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм видачі 
На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться журнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. У відповідності з «Мінімальними 
вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18, працівники підприємства забезпечуються 
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (костюм (на 12 міс), черевики (на 
12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), шолом захисний з підборідником (до зносу), підшоломник (на 12 
міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на 36міс.), чоботи 
(на 36 міс.)._______________________________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене необхідною навчально - методичною літературою та наглядними 
посібниками, а саме:
Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; 
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» (постанова КМУ від 
26.10.2011рр. №1107); НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження 
роботодавцем нормативних актів про 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 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОН 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НАПБ А.01.001 - 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». Нормативно-правові акти в друкованому вигляді 
знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці.
Працівники забезпечені навчально-методичною літературою, наглядними посібниками та 
нормативно-правовими актами з охорони праці, що регулярно оновлюються зо допомогою
Інтернету та друкованих видань.

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



Мед.огляди працівників - 1 раз на рік, водії- професіїний відбір. Наказ МОЗ України № 246 от 
21.05.2007р.
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорта, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на всі машини, механізми та устаткування що 
експлуатується. Раз на рік проводиться обстеження спеціалістами ТОВ «ПромТехДіагностика». 
ТОВ «Італпайп» має договір на ремонт і технічне обслуговування технологічних транспортних 
засобів з ТОВ «Техноекспорт».

Декларація зареєстроваана у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2(Ь ^ ' 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.”.


