ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРМЕТ ЦЕНТР»
ДЕКЛ АРАЦ ІЯ
в ід п о від н о ст і м а т еріал ьн о-т ехн іч н ої бази р о б о т о д а вц я
ви м огам за к о н о д а вст ва з пит ань охорон и п р а ц і т а п р ом и сл ової безпеки
Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМ ЕТЦЕНТР»
Місце державно ї реєстрації:
02099, місто Київ, вулиця Приколійна, будинок 22, корпус А
Код платника податків згідно ЄДРПОУ: 41187839
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 46.72
Прізвище, ім ’я та по батькові керівника:
Краснопольська Анна Анатоліївна
Номер телефону (факсу)
(044) 560-23-93
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
21034, місто Вінниця, вулиця Карла Маркса (вулиця Максима Шимка), будинок 11
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди —наявна.
Копія договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
форма № 83, серія УБ, № 1205514 від 29.05.2017 р. м іж П А Т «НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КО М П АН ІЯ «ОРАНТА» та ТО В «УКРМ ЕТ ЦЕНТР».
Я, директор Краснопольська Анна Анатоліївна, цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної бази та ум ов праці вимогам законодавства з
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищ еної небезпеки:
Ковальсько-пресове уст ат ковання (п. З додатку 7 Порядку):
1. П рес СРА-630 (цегл.), заг. площею 146,8 кв. м.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травм:
На Товаристві працює 6 чоловік, з них 2 робочих місць, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм.
Кількість будівель і споруд (приміщення):
Договір оренди нерухомого майна № 01.08/17 Вн. від 01.08.2017 р., укладений між
ТОВ «КОМПО ГРУП» т а ТОВ « УКРМЕТ ЦЕНТР», щодо оренди нежитлових будівель
та споруд, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. К. М аркса (вул. М. Шимка), 11.
Договір оренди рухом ого майна № 01-08/17ВН-О від 01.08.2017 р., укладений між
ТОВ «КОМПО ГРУП» т а ТОВ «УКРМ ЕТ ЦЕНТР», щодо оренди рухомого майна
№ вО/Про 1/04 від 01.04.2015 р.
Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки'.
ВІННИЦЬКА М ІС ЬК А РАДА
Центр адміністративних послуг
«Прозорий офіс»
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1. Відповідальний за стан охорони праці в цілому по Товариству - заступник
директора з охорони праці Зайков А. О.
2. Відповідальний за стан охорони праці та безпечне проведення робіт з
підвищеною небезпекою у Вінницькому ц еху- начальник цеху Колісник М. М.
3. Відповідальний за електрогосподарство у Вінницькому цеху - начальник цеху
Колісник М. М., особою яка буде заміщувати у разі відсутності начальника
цеху Колісника М. М. - майстер цеху Душ ак В. П.
4. Відповідальний за належне утримання, обслуговування, ремонт, безпечну
експлуатацію т а безпечне проведення робіт інструментами та пристроями у
Вінницькому цеху - начальник цеху Колісник М. М.
5. Відповідальний за експлуатацію ковальсько-пресового устаткування у
Вінницькому цеху - начальник цеху Колісник М. М.
6. Відповідальний за стан пож еж ної безпеки у Вінницькому цеху - начальник
цеху Колісник М. М.
7. Відповідальний за забезпечення екологічної безпеки у Вінницькому цеху начальник цеху Колісник М. М.
8. Відповідальний у сфері охорони навколишнього природного середовища у тому
числі за поводж ення з відходами та за дотримання вимог природоохоронного
законодавства України - заступник директора з виробництва Каленіченко О.
В., у Вінницькому ц еху- начальник цеху Колісник М. М.
Наявність служ би охорони праці:
У ТОВ «УКРМ ЕТ ЦЕНТР» наказом № 1 від 01.06.2017 року створено службу
охорони праці, що затвердж ено Полож енням про службу охорону праці, наказом № 20
від 01.06.2017 року, затвердж ено Полож ення про систему управління охороною праці у
Товаристві. Інж енер з охорони праці - заступник директора з охорони праці Зайков А. О.
Наявність інструкцій:
Наказом № 20 від 01.06.2017 року затвердж ені посадові інструкції директора,
заступника директора з виробництва, заступника директора з охорони праці,
начальника
цеху,
відповідального за пожежну
безпеку,
відповідального за
електробезпеку (6 од.). Наказом № 20 від 01.06.2017 року затвердж ені інструкції з
охорони праці на проф есії т а на види робіт, в тому числі при виконанні декларуємих
робіт:
№ 1. Інструкція про надання перш ої (долікарняної) допомоги при нещасних
випадках;
№ 2. Інструкція під час експлуатації електронно-обчислювальних машин;
№ 3. Інструкція про порядок проведення піротехнічного, хімічного,
радіаційного, екологічного контролю металобрухту;
№ 4. Інструкція під час робіт на копіювальних апаратах;
№ 5. Інструкція із загальних питань електробезпеки на майданчиках з
заготівлі та переробці металобрухту;
№ 6. Інструкція для осіб, яким присвоюється І група з електробезпеки;
№ 7. Інст рукція для піротехніків по забезпечення контролю вибухобезпеки
брухту і відходів чорних та кольорових металів;
№ 8. Інструкція для дозиметриста по контролю за радіаційним забрудненням
брухту і відходів чорних та кольорових металів;
№ 1 0 . Інст рукція для пресувальника брухту та відходів металу;
№ 18. Інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт на
пресі;

№ 19. Інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт
гідравлічними автонавантаж увачами;
№ 27. Інструкція під час робіт з ручними інструментами т а пристроями;
№ 33. Інструкція під час виконання робіт на висоті;
№ 34. Інструкція при експлуатації електроустановок;
№ 36. Інструкція щодо дотримання радіаційної безпеки при проведенні
операцій з металобрухтом та про порядок проведення дозиметричного (радіаційного)
контролю т а порядку вилучення обліку та тимчасового зберігання радіоактивно
забруднених фрагментів металобрухту з обігу;
№ 45. Інструкція про порядок проведення піротехнічного, хімічного,
радіаційного, екологічного контролю металобрухту.
Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються
згідно до вимог «Полож ення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці», затвердж ене наказом № 20 від 01.06.2017року.
І

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці:
1. Витяг з протоколу № 175-15 від 13.02.2015 р., засідання комісії ТУ
Держгірпромнагляду України у Київській області та м. Києві з перевірки
знань чинних законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці,
вибухонебезпеки
виробництв
і
вибухозахисту,
пожежної
безпеки,
електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої
допомоги потерпілому в разі нещасного випадку (Загальний курс з ОП),
«Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і
кольорових металів» (НПАОП 37.0-1.01-09), «Правила з техніки безпеки і
виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій
обробці
металів»
НПАОП
0.00-1.43-85,
«Правила
безпеки
систем
газопостачання України» НПАОП 0.00-1.20-98, Газопостачання ДБН В.2.5-202001, «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском» НПАОП 0.00-1.59-87, «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом
та
пристроями»
НПАОП
0.00-1.71-13
у
директора
Краснопольської А. А., яка пройшла навчання у ТОВ «РАДАР ЦЕНТР».
2. Витяг з протоколу № 215-15 від 20.02.2015 р., засідання комісії ТУ
Держгірпромнагляду України у Київській області та м. Києві з перевірки
знань чинних законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці, а
саме: «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»
НПАОП
0.00-1.01-07,
«Правил
будови
і
безпечної
експлуатації
навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08, «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «Правил охорони праці на
автомобільному
транспорті»
НПАОП
0.00-1.62-12
у
директора
Краснопольської А. А., яка пройшла навчання у ТОВ «РАДАР ЦЕНТР».
3. Витяг з протоколу № 80-203-15 від 18.02.2015 р., засідання комісії ТУ
Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві з перевірки знань чинних
законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці, а саме: ПТЕЕС,
ПКЕЕ, ПУЄ, ПБЕЕС з присвоєнням IV групи з електробезпеки та допуском до
виконання робіт в електроустановках до 1000 В у директора Краснопольської
А. А., яка пройшла навчання у ТОВ «РАДАР ЦЕНТР».
4. Витяг з протоколу № 80-203-15 від 18.02.2015 р., засідання комісії ТОВ «УМЦ
«НОВАТОР», про проходження навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки в Україні у директора Краснопольської А. А.

5. Витяг з протоколу № 8-17 від 20.01.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у
Київській області з перевірки знань чинних законодавчих актів і нормативних
документів з охорони праці, а саме: «Правила безпеки систем газопостачання»
НПАОП 0.00-1.76-15, Газопостачання ДБН В.2.5-20-2001, «Типової інструкції з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85,
«Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»
НПАОП 0.00-1.01-07 у заступника директора з охорони праці Зайкова А. О.,
який пройшов навчання у ТОВ «РАДАР ЦЕНТР».
6. Витяг з протоколу № 01-17 від 19.01.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у
Київській області з перевірки знань чинних законодавчих актів і нормативних
документів з охорони праці, а саме: «Правила охорони праці під час
зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13, Правила охорони праці під час
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів»
НПАОП 28.0-1.35-14, «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових
робіт» НПАОП 28.0-1.33-13, «Правила охорони праці і промислової безпеки у
будівництві» ДБН А.3.2-2-2009 ССБП НПАОП 45.2-7.02-12,
«Правила
безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого
складу» НПАОП 63.21-1.17-08, «Правила охорони праці під час виконання
вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті» НПАОП
63.21-1.22-07 у заступника директора з охорони праці Зайкова А. О., який
пройшов навчання у ТОВ «НТЦ «ЕКОСТАР».
7. Витяг з протоколу № 1297-15 від 21.08.2015 р., засідання комісії ГУ Держпраці
у Київській області з перевірки знань чинних законодавчих актів і
нормативних документів з охорони праці, вибухонебезпеки виробництв і
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої
санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку
(Загальний курс з ОП), «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП
0.00-1.76-15, Газопостачання ДБН В.2.5-20-2001, «Правила будови і безпечної
експлуатації фреонових холодильних установок» НПАОП 0.00-1.51-88,
«Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних
установок, повітропроводів і газопроводів» НПАОП 0.00-1.13-71, «Правила
будови і безпечної експлуатації підйомників» НПАОП 0.00-1.36-03, «Правил
будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08, «Типової
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП
0.00-5.11-85 у заступника директора з охорони праці Зайкова А. О., який
пройшов навчання у ТОВ «РАДАР ЦЕНТР».
8. Витяг з протоколу № 005-16 від 18.02.2016 р., засідання комісії ГУ Держпраці у
Київській області з перевірки знань чинних законодавчих актів і нормативних
документів з охорони праці, а саме: Правила з охорони праці, проводження з
небезпечними відходами, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та
виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного
випадку (Загальний курс з ОП), «Правила безпеки при заготівлі і переробці
брухту та відходів чорних і кольорових металів» НПАОП 37.0-1.01-09 у
заступника директора з охорони праці Зайкова А. О., який пройшов навчання
у ТОВ «НТЦ «ЕКОСТАР».
9. Посвідчення № 005-16-02 від 18.02.2016 р., видане ТОВ «НТЦ «ЕКОСТАР» на
підставі протоколу № 005-16 від 18.02.2016 р., з перевірки знань з безпечних
прийомів і методів виконання робіт при проведенні піротехнічного, хімічного,
радіаційного, екологічного контролю брухту та відходів чорних та кольорових

металів, а саме: Загальний курс з охорони праці, «Правила безпеки при
заготівлі і переробці брухту та відходів чорних та кольорових металів»
НПАОП 37.0-1.01-09 у заступника директора з виробництва Каленіченко О. В.
10. Витяг з протоколу № 8/8/4 від 05.08.2015 р., засідання комісії ТОВ «УМЦ
«НОВАТОР» з перевірки знань з питань пожежної безпеки у заступника
директора з виробництва Каленіченко О. В.
11. Витяг з протоколу № 12-17 від 26.01.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у
Київській області з перевірки знань чинних законодавчих актів і нормативних
документів з охорони праці, вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту,
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії,
надання першої допомоги потерпілому в разі нещасного випадку (Загальний
курс з ОП), «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві
ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів» НПАОП 0.00-1.43-85,
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.1507, «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.71-13, «Правил охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, «Правил будови і безпечної
експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08, «Правил охорони праці на
автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 у заступника директора з
охорони праці Зайкова А. О., який пройшов навчання у ТОВ «РАДАР
ЦЕНТР».
12. Витяг з протоколу № 432-15 від 27.03.2015 р., засідання комісії ТУ
Держгірпромнагляду України у Київській області та місті Києві з перевірки
знань чинних законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці,
вибухонебезпеки
виробництв
і
вибухозахисту,
пожежної
безпеки,
електробезпеки,
гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої
допомоги потерпілому в разі нещасного випадку (Загальний курс з ОП),
«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»
НПАОП 0.00-1.59-87, «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
НПАОП 0.00-1.62-12, «Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та
відходів чорних та кольорових металів» НПАОП 37.0-1.01-09, Газопостачання
ДБН В.2.5-20-2001, «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
НПАОП
0.00-1.15-07,
«Правила
будови
і
безпечної
експлуатації
навантажувачів», «Правила безпеки систем газопостачання України» НПАОП
0.00-1.20-98, у начальника цеху Колісника М. М., який пройшов навчання у
ТОВ «РАДАР ЦЕНТР».
13. Посвідчення № 10/5/21, видане ТОВ «УМЦ «НОВАТОР» на підставі протоколу
№ 10/5 від 01 жовтня 2015 р. начальнику цеху Коліснику М. М., про
проходження навчання та перевірку знань чинних законодавчих актів і
нормативних документів з охорони праці, а саме: «Правила безпеки систем
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, Газопостачання ДБН В2.5-20-2001.
14. Протокол № 3/42 від 17.03.2015 р. засідання комісії КМДА, з перевірки знання
чинних законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці, а саме:
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.71-13 у заступника директора з охорони праці Зайкова А. О.,
начальника цеху Колісника М. М., майстра цеху Душака В. П., які пройшли
навчання у ТОВ «УМЦ «НОВАТОР».
15. Посвідчення № 3/42/2, видане ТОВ «УМЦ «НОВАТОР» на підставі протоколу
№ 3/42 від 17.03.2015 р., начальнику цеху Коліснику М. М. про проходження

навчання та перевірку знання чинних законодавчих актів і нормативних
документів з охорони праці, а саме: «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13.
16. Посвідчення № 6/55/1/21, видане ТОВ «УМЦ «НОВАТОР» на підставі
протоколу № 6/55/1 від 25.07.2015 р., начальнику цеху Коліснику М. М. про
проходження навчання та перевірку знань чинних законодавчих актів і
нормативних документів з охорони праці, а саме: «Правила охорони праці під
час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15.
17. Протокол № 17-1/11/9 від 24.01.2017 р., засідання комісії Держенергонягляду
України, за участю представників ГУ Держпраці у Київській області, з
перевірки знань чинних законодавчих актів і нормативних документів з
охорони праці, а саме: ПТЕЕС, ПКЕЕ, ПУЕ, ПБЕЕС, ПЕЕЗ з присвоєнням V
групи з електробезпеки та допуском до робіт в електроустановках до і вище
1000 В, у заступника директора з охорони праці Зайкова А. О., начальника
цеху Колісника М. М., майстра цеху Душак В. П., які пройшли навчання у
ТОВ «УМЦ «НОВАТОР».
18. Витяг з протоколу № 010-17 від 16.02.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у
Київській області з перевірки знань за програмою «Спеціальне навчання га
перевірка знань з екології при проводженні з небезпечними відходами,
особливо небезпечними речовинами» у директора Краснопольської А. А.,
заступника директора з охорони праці Зайкова А. О., заступника директора з
виробництва Каленіченко О. В., начальника цеха Колісника М. М., які
пройшли навчання у ТОВ «НТЦ «ЕКОСТАР».
19. Витяг з протоколу № 04-15 від 16.03.2015 р., засідання комісії ТОВ «НТП
«ЕКОСТАР», з перевірки знання по програмі спеціального навчання та
перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) та
«Правила пожежної безпеки в Україні» у начальника цеху Колісника М. М.,
майстра цеху Душака В. В.
20. Посвідчення № 10-15-01, видане ТОВ «РАДАР ЦЕНТР» на підставі протоколу
№ 10-15 від 11.09.2015 р., майстру цеху Душаку В. П., про проходження
навчання та перевірки знань чинних законодавчих актів і нормативних
документів з охорони праці, а саме: «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13, «Правила безпеки систем
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, Газопостачання ДБН В.2.5-20-2001.
(Посвідчення продовжено на підставі протоколу перевірки знань № 01-08/2017ОП від 08.08.2017 р. засідання комісії ТОВ «УКРМЕТ ЦЕНТР»).
21. Посвідчення № 11-15-09, видане ТОВ «РАДАР ЦЕНТР» на підставі протоколу
№ 11-15 від 11.09.2015 р., майстру цеху Душаку В. П., про проходження
перевірки знань чинних законодавчих актів і нормативних документів з
охорони праці, а саме: чинних законодавчих актів і нормативних документів з
охорони праці, вибухонебезпеки виробництв і вибухозахисту, пожежної
безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої
допомоги потерпілому в разі нещасного випадку (Загальний курс з ОП),
«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»
НПАОП 0.00-1.59-87, «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
НПАОП 0.00-1.62-12, «Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15. (Посвідчення продовжено на

підставі протоколу перевірки знань № 03-02/2017 від 23.02.2017 р. засідання
комісії ТОВ «УКРМЕТ ЦЕНТР»).
22. Посвідчення № 005-15-09 видане ТОВ «НТЦ «ЕКОСТАР» на підставі
протоколу № 005-15 від 10.09.2015 р., майстру цеху Душаку В. П. про
проходження навчання та перевірку знання з безпечних прийомів та методів
виконання робіт при проведенні піротехнічного, хімічного, радіаційного,
екологічного контролю брухту та відходів чорних та кольорових металів, а
саме: Загальний курс з ОП, «Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту
та відходів чорних і кольорових металів» НПАОП 37.0-1.01-09. (Посвідчення
продовжено на підставі протоколу № 01-08/2017-0п від 08.08.2017 р. засідання
комісії ТОВ «УКРМЕТ ЦЕНТР»).
23. Витяг з протоколу № 80-1028-15 від 02.07.2015 р. засідання комісії ТУ
Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву, з перевірки знання
чинних законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці, а саме:
«Правила охорони праці під час під час ковальсько-пресових робіт» НПАОП
28.0-1.33-13 у заступника директора з охорони праці ЗайкОва А. О., заступника
директора з виробництва Каленіченко О. В., начальника цеху Колісника М.
М., які пройшли навчання у ТОВ «НТЦ «ЕКОСТАР».
24. Посвідчення № 050-16-06 видане ТОВ «НТЦ «ЕКОСТАР», на підставі
протоколу №050-16 від 10.10.2016 р. стропальнику (за сумісництвом пресувальнику брухту та відходів металу Шевчуку О. В. про проходження
навчання та перевірку знання з безпечних прийомів та методів виконання
пресувальних робіт металобрухту на гідравлічних пресах відповідно до вимог
«Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і
кольорових металів» НПАОП 28.0-1.33-13. (Посвідчення продовжено на
підставі протоколів перевірки знань № 01-08/2017-ЕБ та № 02-08/2017 -О П від
08.08.2017 р.).
25. Протоколу № 01-08/2017-ЕБ від 08.08.2017 р. засідання комісії ТОВ «УКРМЕТ
ЦЕНТР», з перевірки знання з питань охорони праці; з питань пожежної
безпеки; з питань електробезпеки у стропальника (за сумісництвом пресувальника брухту та відходів металу) Шевчука О. В. електро-газозварника
(за сумісництвом електрика цеху та газорізальника) Чарного В. А.
26. Свідоцтво № 2296-16 видане ДП НКК АТВТ «ТРЕСТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОБУД»
на
підставі
протоколу
№450
від
19.09.2016
р.
електрогазозварнику (за сумісництвом електрику цеху та газорізальнику)
Чарному В. А, про присвоєння кваліфікації з професії «Газорізальник З
розряду». (Пройдено періодичну перевірку знань- протокол перевірки знань
від 08.08.2017 р. № 02-08/2017-0п, № 01-08/2017-ЕБ).
27. Посвідчення №1400 видане ТОВ «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНОВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ» на підставі протоколу № 344 від 26.11.2003 р.
електрогазозварнику (за сумісництвом електрику цеху та газорізальнику)
Чарному В. А. про присвоєння кваліфікації «Електрозварник з правом роботи
на пропан-бутані» 4 розряду. (Пройдено періодичну перевірку знань на
підставі протоколу № 02-08/2017- ОП та № 01-08/2017-ЕБ від 08.08.2017 р.).
28. Посвідчення 037-17-08 видане ТОВ «НТЦ «ЕКОСТАР» на підставі протоколу
№ 037-17 від 27.04.2017 р. електрогазозварнику (за сумісництвом електрику
цеху та газорізальнику) Чарному В. А. про проходження спеціального
навчання та перевірки знань на допуск до безпечного виконання верхолазних
робіт і робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів

та спеціального оснащення відповідно до вимог «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. (Пройдено періодичну
перевірку знань на підставі протоколу № 02-08-2017-0п, № 02-08/2017-ЕБ від
08.08.2017 р.).
29. Посвідчення № 038-17-04 від 27.04.2017 р. видане ТОВ «НТЦ «ЕКОСТАР»
електрогазозварнику (за сумісництвом електрику цеху та газорізальнику)
Чарному В. А. про присвоєння IV групи до та понад 1000 В.
30. Посвідчення 037-17-09 видане ТОВ «НТЦ «ЕКОСТАР» на підставі протоколу
№ 037-17 від 27.04.2017 р. стропальнику (за сумісництвом - пресувальнику
брухту та відходів металу Шевчуку О. В. про проходження спеціального
навчання та перевірки знань на допуск до безпечного виконання верхолазних
робіт і робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів
та спеціального оснащення відповідно до вимог «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. (Пройдено періодичну
перевірку знань на підставі протоколу № 02-08-2017-0п,; № 02-08/2017-ЕБ від
08.08.2017 р.).
31. Протокол № 01-08/2017-0п від 08.08.2017 р. засідання комісії ТОВ «УКРМЕТ
ЦЕНТР», з перевірки знання з питань охорони праці; з питань пожежної
безпеки; технології робіт; з питань електробезпеки; чинних законодавчих актів
і нормативних документів з охорони праці, а саме: НПАОП 0.00-1.59-87
«Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском»,
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12,
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП
0.00-1.75-15, НП АОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»,
ДБН В.2.5-20-2001. 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
ас роботи з інструментами та пристроями» у майстра цеху Душака В. П.
32. Протокол № 02-08/2017 -О П від 08.08.2017 р. засідання комісії ТОВ «УКРМЕТ
ЦЕНТР», з перевірки знання з питань охорони праці; з питань пожежної
безпеки; технології робіт; з питань електробезпеки; на допуск до безпечного
виконання верхолазних робіт і робіт на висоті з використанням
індивідуальних страхувальних засобів та спеціального оснащення відповідно
до вимог «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП
0.00-1.15-07; з безпечних прийомів та методів виконання робіт при проведенні
піротехнічного, радіаційного (дозометричного), хімічного, екологічного
контролю брухту та відходів чорних та кольорових металів відповідно до
вимог «Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і
кольорових металів» НПАОП 28.0-1.33-13; на допуск з безпечних методів і
прийомів виконання пресувальних робіт металобрухту на гідравлічних пресах
відповідно до вимог НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час
ковальсько-пресових робіт у стропальника (за сумісництвом - пресувальника
брухту та відходів металу) Шевчука О. В., електрогазозварника (за
сумісництвом електрика цеху та газорізальника) Чарного В. А.
Інформація про наявність засобів індивідуального захисту:
Працівники ТОВ «УКРМ ЕТ ЦЕНТР» забезпеченні засобами індивідуального
захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: костюм - 8 од., берет - 8 од., черевики
(напівчеревики)
8 пар, шкарпетки - 8 пар, рукавиці - 8 пар, рукавички гумові
діелектричні 3 пари, плащ з капюшоном (черговий) - 4 од., куртка утеплена - 4 од.,
-

-

штани (напівкомбінезон) ут еплені - 4 од., чоботи ут еплені —4 од., шапка утеплена - 4
од., рукавиці ут еплені - 4 пари, комбінезон - 8 од., каска захисна - 8 од., вогнегасники - З
од., аптечка - 1 од., радіометр-дозиметр РКС-01 «Стора ТУ» - 14 шт., заземлення
переносне підстанційне - 1 шт., штанга оперативна - 1 шт., показчик високої напруги
1 шт., пояс страхувальника - 4 шт., вогнегасник /ВП-9/ОП-9 - 5 шт., вогнегасник ВП9 - 3 шт.
Інформація про наявність нормативно-правової та матеріально технічної бази,
навчально-методичного забезпечення:
У ТОВ «УКРМ ЕТ ЦЕНТР» є затвердж ені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені т ест ові білети по професіям з
перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 20 від 01.06.2017року затверджено
та введено у дію полож ення про проведення навчання т а перевірку знань з питання
охорони праці.
-

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та
повторного інструктаж у з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально методичною літерат урою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на
обладнання та пристрої, які використаються при проведенні декларуємих робіт.
М атеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони

Краснопольська А. А.

Декларація зареєстрована у журналі
Держпраці у Вінницькій області.
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