
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»_____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 115, 
код згідно з ЄДРПОУ 05393139______________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Голова Правління Тільний Сергій Васильович, (0569) 69-75-12,________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

info@nmpp.interpipe.biz______________________________________________
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;

Роботи виконуються на території підприємства: м. Новомосковськ, вул. 
Сучкова, буд. 115, Дніпропетровська обл.______________________________

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
ПрАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА», строк дії страхового полісу до 
31.03.2021, №44/4402122/9069/20 від 16.03.2020________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
12.03.2020________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Тільний Сергій Васильович__________________________________
(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:

Ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках З і  7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищенної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищенної небезпеки: 
посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
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Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива:________
балон для азоту 1 один., 1962 р.в., СРСР; балон для азоту 1 один., 1963

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

р.в., СРСР; балон для азоту 3 один., 1981 р.в., СРСР; балон для азоту 1 
один., 1974 р.в., СРСР; ресивер 2 два,, 2006 р.в., Німеччина; ресивер 1

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

один, 2007 р.в., Німечиина: пневмогідроаккумулятори: АРХ 40/320 1 один., 
1998 р.в., Росія; АРХ 40/320 1 один., 1999 р.в., Росія; АРХ 40/320 1 один., 
2002 р.в., Росія; АРХ 40/320 8 один., 2005 р.в., Росія; АРХ 40/320 2 один., 
2006 р.в., Росія; АРХ 40/320 1 один., 2012 р.в., Росія; АРХ 40/160 2 один., 
2005 р.в., Росія; АРХ 40/160 1 один., 2008 р.в., Росія; АРХ 40/320 1 один., 
1980 р.в., СРСР; АРХ 40/320 2 один., 1983 р.в., СРСР._________________

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

Кількість робочих місць 322, у тому числі, на яких існує підвищенний 
ризик виникнення травм 207_________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні та виробничі приміщення знаходяться за адресою: 51200, 
Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 115__________

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

Інші відомості голова Правління Тільний Сергій Васильович, головний 
інженер Бугайов Олександр Михайлович, керівник служби ПБ, ОП та 
навколишнього середовища Моісеєнко Володимир Михайлович пройшли 
навчання в ДЗ «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Загальних питань охорони праці, технічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій на виробництві, пожежної безпеки і 
виробничої санітарії» (протокол №24 від 30 травня 2018р., протокол №1016 
від 14.09.2020р.).__________________________________________________

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з охорони праці», наказом №3 від 13.01.2020 на 
підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі:____________________________________________

Голова комісії -_________________ - керівник СПБ, ОП та НС Моісеєнко В.М.

Члени комісії -__________________ - головний енергетик Бертман О.В._____

______________________________- головний механік Дерило А.В.________

______________________________- ведучий інженер ГТН Цьомкало І.А.

______________________________- ведучий інженер ГОП Заблуда М.І._____

______________________________- інженер ГОП Туман О.Ю._____________

Керівник СПБ, ОП та НС Моісеєнко В.М., головний енергетик Бертман 
О.В., головний механік Дерило А.В., ведучий інженер ГТН Цьомкало І.А., 
ведучий інженер ГОП Заблуда М.І. пройшли навчання у ДЗ



«Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

«Загальних питань охорони праці, технічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
на виробництві, пожежної безпеки і виробничої санітарії» Гр. 0ХР-20-04-18 
(протокол №24 від 30.05.2018):______________________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (протокол №25 віл 30.05.2018):______

НПАОП 27.2-1.01-09 «Правила охорони праці у трубному виробництві» 
(протокол №25 від 30.05.2018):______________________________________

НПАОП 27.1-1.01-08 «Правила охорони праці у металургійній 
промисловості» (протокол №25 від 30.05.2018):________________________

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протокол №25 від 30.05.2018):___________________________

НПАОП 10.1-1.21-98 «Правила безечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (протокол №25-А 
від 30.05.2018):____________________________________________________

НПАОП 27.5-1.13-79 «Правила безпеки на залізничному транспорті 
підприємств системи Міністерства чорної металургії СРСР» (протокол №25 
від 30.05.2018):____________________________________________________

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті» (протокол №25 від 30.05.2018):___________________________

Інженер ГОП СПБ, ОП та НС Туман О.Ю. пройшла навчання та перевірку 
знань в екзаменаційній комісії в «Міжгалузевому учбово-атестаційному 
центрі Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії 
наук України»:_____________________________________________________

НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» 
(протокол №4-101 від 04.09.2020).___________________________________

Керівник СПБ, ОП та НС Моісеєнко В.М., головний енергетик Бертман О.В., 
головний механік Дерило А.В., ведучий інженер ГОП Заблуда М.І. пройшли 
навчання у ДЗ «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:_________________________________________

«Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж», «Правил 
підготовки теплових господарств до опалювального періоду» (протокол №23 
від 29.05.2018)_____________________________________________________

Головний енергетик Бертман О.В. пройшов навчання у ДЗ 
«Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

НПАОП 10.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (V група з електробезпеки до і вище 1000 В) (протокол №25-А
від 30.05.2018).



Працівники, які призначаються відповідальними особами проходять
навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з 
охорони праці, нормативної документації з охорони праці, електробезпеки 
та пожежної безпеки стосовно робіт, що входять до їх функціональних 
обов’язків.________________________________________________________

Накази про призначення відповідальних осіб:_____________________

Наказом №762 від 27.12.2019 призначено відповідальних осіб за утримання 
в справному стані і організацію безпечної експлуатації обладнання, що 
працює під тиском Резніков В.А., Третяк В.А. (протокол засідання комісії по 
перевірці знань з питань охорони праці №1-КПТ від 27.03.2019, №1-ЦЕО від
23.07.2019 ) 

Згідно наказу №762 від 27.12.2019. розпорядженнями по підрозділам 
призначено відповідальних осіб за безпечне проведення технічного 
обслуговування та ремонту, і безпечну дію обладнання, що працює під 
тиском, також розпорядженнями по підрозділам закріплено обладнання, що 
працює під тиском за конкретними працівниками з числа ремонтного 
персоналу._______________________________________________________

Наказом №763 від 27.12.2019 призначено відповідальних керівників -  
начальників штабів по локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій 
Малина М.М., Тищенко В.В. (протокол засідання комісії по перевірці знань з 
питань охорони праці №1-03 від 29.06.2018, №6-03 від 
26.09.2018)_______________________________________________________

Наказом №5 від 13.01.2020 призначено відповідальних осіб за пожежну 
безпеку будівель, споруджень, приміщень технологічного та інженерного 
обладнання структурних підрозділів заводу Малина М.М., Тищенко В.В. 
(протокол засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці №1-03 
від 29.06.2018, №6-03 від 26.09.2018)________________________________

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

На підприємстві переглянуті та затверджені документи стосовно 
системи управління охороною праці:_________________________________

Наказ №3 від 13.01.2020 про організацію профілактичної роботи з охорони 
праці;____________________________________________________________

Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 від
13.01.2020) : 

Положення про навчання з питань охорони праці (наказ №3 від 13.01.2020):

Положення про позачергову перевірку знань у керівників та спеціалістів 
заводу (наказ №3 від 13.01.2020):____________________________________

Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ №3 від
13.01.2020) : 

Положення про організацію і виконання всіх видів робіт на висоті (наказ №3 
від 13.01.2020):____________________________________________________



13.01.2020) : 

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 від
13.01.2020) : 

Положення про порядок забезпечення робітників заводу спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 від
13.01.2020) : 

Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки (наказ №3 від 13.01.2020):_______________________

Наказ №173 від 13.03.2019 про організацію та проведення періодичних 
медичних оглядів в 2019 році і створення постійно діючої комісії з 
працевлаштування:__________________________________________________

На підприємстві, наказом №745 від 19.12.2019 затверджені та переглянуті 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій 
є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 
формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці».__________________________________

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 місці;

- журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної 
небезпеки:_______________________________________________________

- журнал реєстрації актів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки 
підрядними організаціями;__________________________________________

- журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання тимчасових вогневих 
робіт:____________________________________________________________

- журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт в 
електроустановках;__________________________________________________

- журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання газонебезпечних 
робіт;_____________________________________________________________

- журнал реєстрації нарядів-допусків на право виконання земельних робіт;

- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на АТ 
«ІНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод»:________________________

- журнал облік, перевірки та випробування електроінструмента та інші._____

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки 
забезпечуються:____________________________________________________

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань 
охорони праці;_____________________________________________________

- до роботи допускаються особи не молодщі за 18 років, які мають 
відповідну кваліфікацію;____________________________________________



Наказами №745 від 19.12.2019, №576 від 13.12.2018, №13 від 
13.01.2016 переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці за професіями та видами робіт:_________________________________

- БТИ 00.01.15 Загальні правила безпеки для працюючих на АТ 
«ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:_____________________________________________

- БТИ 00.19.19 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в судинах, 
колодязях, тунелях, резервуарах, заглиблених місцях, спорудах, замкнутих 
просторах;_______________________________________________________

- БТИ 02.10.18 Інструкція з охорони праці для слюсарів -  ремонтників та 
інші._____________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», 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 21.05.2007р. №246._____________________________________

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи 
щодо досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 
2020»___________________________________________________________

Робітники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в 
спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах та 
попередньому місці роботи:_________________________________________

Слюсар-ремонтник Швачка М.М., пройшов навчання за професією технік- 
механік в Новомосковському технікумі Національної металургійної академії 
України диплом від 30.06.2006 нр №28613902 (має допуск до експлуатації 
та обслуговуванню посудин, що працюють під тиском протокол №5-Ц від 
17.03.2009):______________________________________________________

Слюсар-ремонтник Шевельов В.В., пройшов навчання за професією слюсар 
в Новомосковському професійно -  технічному училищі №48 диплом від 
22.06.1993 № ДЗ000440 (має допуск до експлуатації та обслуговуванню 
посудин, що працюють під тиском протокол №5-Ц від 17.03.2009):________

Слюсар-ремонтник Поддубний О.Д., пройшов навчання за професією технік- 
механік в Новомосковському професійно -  технічному училищі №2 диплом 
від 20.07.1984 В № 447501 (має допуск до експлуатації та обслуговуванню 
посудин, що працюють під тиском протокол №23-Ц от 30.06.1991):________

Працівники підприємства проходять щорічно навчання та перевірку 
знань в комісії підприємства згідно відповідних нормативно-правових актів з 
охорони праці та спеціального навчання, яке розробляється з урахуванням 
конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків
працівників.



паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування на все 
обладнання, що декларується.________________________________________

Все устатковання підвищеної небезпеки, що декларується проходить 
експертне обстеження експертними організаціями на умовах тендеру.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються 
підприємство має таке обладнання, інструменти, засоби індивідуального та 
колективного захисту:________________________________________________

- ізольовані кліщі Ц-90:_______________________________________________

- заземлення переносні ЗПП-1-3/3-16:_________________________________

- ізольована штанга (оперативна або універсальна) ШР-10:______________

- покажчики напруги УВН80-М:________________________________________

- захисні огородження (щити), плакати і знаки безпеки (переносні);________

- набір слюсарного інструменту;_____________________________________

- газоаналізатори типу ДОЗОР-С-П:___________________________________

- пояси запобіжні безлямкові 2ПБ, зав.№000291, 02.08.2018в, зав. №000289, 
02.08.2018.в, №001582, 10.04.2019в.: пояси запобіжні лямкові 2ПЛ 
зав.№00979, 02.08.2017р.; пояс запобіжний універсальний з наплічними і 
ножними лямками 2ПЛ - К2 зав.№001449, 25.07.2016в.:________________

- стрем’янки №1 ЛСПО-3, №2 ЛСПО-5, драбина алюмінієва №4, драбина 
залізна №9 (дата випробування 11.10.2019): драбина пластикова №7 (дата 
випробування 20.07.2019):__________________________________________

- різак рідкопаливний РК 200 «Вогник 182»;___________________________

- гасоріз Бобуха «Вогник 181»;________________________________________

- редуктор балонний БК0-50ДМ, редуктор ацетиленовий АР-40/У-30ДМ:

- сварочні інвертори ВДИ-250Е ОС ММА та ін.___________________________

Заявлені роботи виконуються за допомогою ручного та 
електрифікованого інструменту.______________________________________

Усе обладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням, 
зберігається у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників.__________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і 
засобами індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших 
засобів індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття, каски, захисні 
рукавиці, запобіжні пояси, захисні окуляри та інше), у відповідності до 
чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка 
видачі ЗІЗ. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів захисту._____________________________________________

засобів індивідуального захисту,



для виконання зазначених робіт, а саме:_______________________________

- №2694-ХІІ.14.10.1992р. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та 
доповненнями);_____________________________________________________

- Постанова КМ України від 26.10.2011р. №1107 Про затвердження 
«Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосовування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки» (зі змінами та доповненнями);______________________________

- ДБН А 3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні 
положення»;_______________________________________________________

- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників»;____________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»;___________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»;_________________________________

- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення і 
перевірки знань з питань охорони праці»;_____________________________

- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;_____

- НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»;____________________

- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»;_______________________________________________________

- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007р. 
№ 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23. Липня 2007р. за 
№846/14113._______________________________________________________

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларуються в 
наявності: ізольовані кліщі Ц-90, заземлення переносні ЗПП-1-3/3-16, 
ізольована штанга (оперативна або універсальна) ШР-10, покажчики 
напруги УВН80-М. Захисні огородження (щити), плакати і знаки безпеки 
(переносні). Газоаналізатор типу ДОЗОР-С-П. Набір слюсарного 
інструменту. Пояси запобіжні безлямкові 2ПБ, зав.№000291, 02.08.2018в, 
зав. №000289, 02.08.2018.в, №001582, 10.04.2019в., стрем’янки №1 ЛСПО- 
3, №2 ЛСПО-5, драбина алюмінієва №4, драбина залізна №9 (дата 
випробування 11.10.2019), сварочні інвертори ВДИ-250Е ОС ММА та ін.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові 
білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою
та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони



праці, що регулярно оновлюються зг юмогою Інтернету та друкових 
видань. ^  у/

нормативно-правової

(підпис]

•К 207рр.

вчально-методичного забезпечення)

Тільний С.В._____
(ініціали та прізвище)

.Vа;
Декларація зареєстрована у журт Я Г ооліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ____20яіЦЗ, № ____.

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 годаткоаої служби і мають відмітку в паспорті".


