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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства^,
охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Металоцентр «Сігма»
Місцезнаходження: 21022, м. Вінниця, вул. Київська, 136-Б

,

Код ЄДРПОУ 32257858
Директор Музика Віктор Анатолійович
Тел.: (0432) 61-01-77, +38(050) 547-15-50, ти2ука-5.уп@,икг.пеі

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацЩзастосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
м. Вінниця, вул. Київська, 136-Б та територія Вінницької області

Інформація про наявність договору страхування:
Співробітники застраховані в фонді Державного соціального страхування у зв ’язку з тимчасовою
втратою працездатності України у Вінницькій області, реєстраційний номер 050021001591

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
Не проводився

Я, директор ТОВ «Металоцентр «Сігма», Музика Віктор Анатолійович

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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
Навантажувальні та розвантажувальні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра з
перекриття або робочого настилу
Кількість робочих місць - 29, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм
-1 1
Складський відділ підприємства включає в себе: критий склад - 1; відкритий склад - 2;
ангар металевий - 2; офісні приміщення - 2

Інші відомості:
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За дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
відповідають директор ТОВ «Металоцентр «Сігма» Музика Віктор Анатолійович ( наказ № 8-Л
від 22.02.2018 р.), який пройшов навчання і виявив потрібні знання із законодавства України про
охорону праці та нормативно-правових актів з охорони праці:

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила влаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» допущений до роботи в електроустановках
напругою до та понад 1000 В ( V кв.гр.), посвідчення № 113-30, видане малим колективним
підприємством «ПІК» протокол № 113 від 06.03.2018 року;
відповідальний за нагляд по організації безпечного виконання робіт на висоті завідуючий
відділом продажу Ковальчук Руслан Васильович (наказ № 22П від 05.04.2018 р.), який пройшов
навчання і виявив потрібні знання із законодавства України про охорону праці та нормативноправових актів з охорони праці:
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила влаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском», НПАОП 0.00-1.76-15»Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» допущений до роботи в електроустановках
напругою до 1000 В ( IV кв.гр.), посвідчення № 56-10, видане малим колективним підприємством
«ПІК» протокол № 56 від 19.02.2018 року;
відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті по складському відділу завідуючий
складом Хіміч Олександр Миколайович (наказ № 22П від 05.04.2018 р.), який пройшов навчання і
виявив потрібні знання із законодавства України про охорону праці та нормативно-правових актів
з охорони праці:
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.001.59-87 «Правила влаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»,
НПАОП 0.00-1.76- 15»Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» допущений до роботи в електроустановках напругою
до 1000 В ( III кв.гр.), НПАОП «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями, посвідчення № 214-6, видане малим колективним підприємством «ПІК» протокол №
214 від 12.04.2018 року;
відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті по технічній службі механік Мудренко
Василь Васильович (наказ № 22П від 05.04.2018 р.), який пройшов навчання і виявив потрібні
знання із законодавства України про охорону праці та нормативно-правових актів з охорони праці:
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.001.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила
влаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» допущений до роботи в електроустановках
напругою до 1000 В ( IV кв.гр.), посвідчення № 214-5, видане малим колективним підприємством
«ПІК» протокол № 214 від 12.04.2018 року.

На підприємстві наявна служба охорони праці, наявні інструкції з охорони праці,
експлуатаційна документація, журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці (вступні,
первинні, повторні), проводяться навчання та інструктажі з питань охорони праці, створена
постійно діюча комісія з перевірки знань з охорони праці, видаються спецодяг та засоби
індивідуального захисту.
Всі працівники підприємства отримують безкоштовно миючі засоби.
Перелік та кількість засобів індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні робіт
на висоті вказана в таблиці 1.
Таблиця 1
Посада
Стропальник

Назва 313

Кількість

Костюм х/б

1 шт

Черевики

1 пара

Окуляри захисні

1 шт

Рукавиці брезентові

2 пари на місяць

Каска захисна

1 шт

Водій вантажного

Костюм х/б

1 шт

автомобіля

Черевики

1 пара

Рукавиці брезентові

1 пара на місяць

Каска захисна

1 шт

Костюм х/б

1 шт

Черевики

1 пара

Рукавиці х/б

1 пара на місяць

Електрик

Каска захисна

1 шт

Засоби колективного захисту: плакати та знаки безпеки в кількості - 6 шт.

Нормативно-правова база:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці».
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з
питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
7. Постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки».
8. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
9. ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
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10. Положення про службу охорони праці, затверджене наказом № 9П від 10.08.2015 р.
11. Положення про навчання з питань охорони праці, затверджене наказом № 10П від 10.08.2015 р.
12. Програма вступного інструктажу, затверджена 02.03.2015 р.
13. Програма первинного (повторного) інструктажу на робочому місці, затверджена 02.03.2015 р.
14.Інструкція з охорони праці № 27 при виконанні робіт на висоті, затверджена наказом № 21П
від 05.04.2018 р.

Директор ТОВ «Металоцентр

Музика В.А.

24.04.2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарюван
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