
дміністративних послуг ,

йідповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
, ^

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково- 
виробничий комплекс «Союзцветметавтоматика»

Місцезнаходження юридичної особи Україна. 50074, Дніпропетровська область м. Кривий
Ріг, вул. Володимира Бизова, 24/68 

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 31550930
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Гайдукевич Микола Михайлович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти 
067-556-83-03 ; office@scma.com.ua
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова, 24/68 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків моле.твої інкоОи:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальнеє і і 
перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на 
TOB «НВК «Союзцветметавтоматика» страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом 
підвищеної небезпеки.
Інформація про проведения добровільного аудиту з охорони праці 23.01.201 8р

Я, Генеральний директор Гайдукевич Микола Михайлович, цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання 
відповідного дозволу:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:

На підприємстві працює 34 чоловік з них 15 чоловік виконує роботи підвищеної 
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

Кількість будівель і споруд (приміщень): Адміністративно- технічний корпус 
розташован під однім дахом з виробничими дільницями та з'єднай переходом.
Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних піорозОііів): ГОВ «НВК 
«Союзцветметавтоматика» складається з наступних виробничих дільниць:

-  дільниця збірки;
-  дільниця зварки.

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки: На ТОВ «НВК«Союзцветметавтоматика» 
наказом № 12/0 від 07 .07.2016р. по підприємству призначені: Відповідальний за стан 
умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «НВК «Союзцветметавтоматика» - 
генеральный директор Гайдукевич Микола Михайлович
- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних 
підрозділів й функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних 
рішень та контроль за їх реалізацією — інженер з охорони праці Рура В.В;
- Відповідальний за стан умов та безпеку праці -майстер дільниці Соколов А.Ю.; 
начальник лабораторії Криць І.Л.; начальник вагової лабораторії Данилейченко М.П.
- Відповідальний за безпечне виконання робіт по дільниці: 
майстер дільниці- Соколов А.Ю

Наявність слулсби охорони праці: На ТОВ «НВК «Союзцветметавтоматика » :
- «Положення про систему управління охороною праці» затверджене наказом віл 
07.10.2017 №02-оп;

«Положення про службу охорони праці» затверджене наказом від 26.04.2017 №07-оп; 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці» затверджене наказом від 26.04.2017 №04-оп;
«Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві»

mailto:office@scma.com.ua


затверджене наказом від 26.04.2017 №34-оп;
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» затверджене наказом від 
26.04.2017 №36-оп;
«Положення про медичні огляди працівників певних категорій» затверджене наказом
від 26.04.2017 №37-оп;
перелік робіт підвищеної небезпеки;
програма проведення вступного інструктажу;
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, обліку видачі інструкцій з 
охорони праці на підприємстві, реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; 
перелік інструкцій з охорони праці затверджений наказом від 26.04.2017 №05-оп. 

Інформації про проведення навчання і питань охорони праці ксрівнин і и
генеральний директор Гайдукевич М. М... заступник генерального дирекгори ІІїсірич.і 
А.М., технічний директор Сухарев О. М., інженер з охорони праці Рура ІЗ. 1Г. майстер 
дільниці Соколов А.Ю., начальник лабораторії Криць 1.Л.. начальник вагової 
лабораторії Данилейченко М.П. пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці у приватному закладу «Центр професійної освіти і навчання» 
Дніпропетровської обласної, у т.ч. Закону України «Про охорону праці», Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності» законодавства про Працю, нормативних актів з охорони праці, 
вибухопожежо- та електробезпеки, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку,
Протоколи перевірки знань від 21.04.2017 №296: 23.06.2017 № 506: 01.03.2018 

№207/4.20-2018
генеральний директор Гайдукевич М. М.., заступник генерального директора 1 lie грюга 
А.М., технічний директор Сухарев О. М.. інженер з охорони прані Рура В ІЗ., майстер 
дільниці Соколов А.Ю., начальник лабораторії Криць І.Л. начальник вагової 
лабораторії Данилейченко М.П. пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці у приватному закладу «Центр професійної освіти і навчання»
Дніпропетровської обласної, у т.ч. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» та Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів

Протоколи перевірки знань від 21.04.2017 №288, 21.04.2017 №292, 23.06.2017 № 512; 
30.06.2017 №514; 01.03.2018 №208/4.20-2018 група з електробезпеки ІУдо та вище 1000В, 
у начальника лабораторії V до та вище 1 000В, начальник вагової лабораторії IV до та 
вище 1 000В

начальник лабораторії Криць І.Л пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці у приватному закладу «Центр професійної освіти і навчання-
Дніпропетровської обласної . у т.ч. НПАОП 0.00-1.75-15 «І Ірави.іа охорони прані час 
вантажо- розвантажувальних робіт»
Протокол перевірки знань від 23.06.2017 №505;
майстер дільниці Соколов А.Ю., начальник вагової лабораторії Данилейченко М.П. 
пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у приватному закладу 
«Центр професійної освіти і навчання» Дніпропетровської обласної , у т.ч. НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці час вантажо- розвантажувальних робіт»
Протокол перевірки знань від 30.03.2018 № 359/4.20-2018
генеральний директор Гайдукевич М. М.., заступник генерального директора Пістрюга 
А.М., технічний директор Сухарев О. М., інженер з охорони праці Рура В.В.,, майстер 
дільниці Соколов А.Ю., начальник лабораторії Криць І.Л., начальник вагової 
лабораторії Данилейченко М.П. пройшли навчання та перевірку знань з питань



охорони праці у приватному закладу «Центр професійної освіти і навчання» 
Дніпропетровської обласної, у т.ч.: НПАОПО.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» Протоколи перевірки знань від 21.04.2017 № 285. 
23.06.2017 №502, та 01.03.2018 № 205/4.20-2018
Інформації про проведення навчання та інструктажу і питань охорони праці 
работников:

На TOB «НВК «Союзцветметавтоматика » наказом № 17 від 26.04.2017 року 
постійно-діючу комісію у складі:

Пістрюга А.М., заступник генерального директора -  голова комісії;
Сухарев О. М., технічний директор -  член комісії;
Рура В.В. інженер з охорони праці -  член комісії,
затверджено положення про порядок проведення навчання та перевірці знань з питань 
охорони праці, затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, 
робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, а також після перевірки знань з питань охорони праці 
оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт:
-протокол № 14 від 05.05 2017 року по ТОВ «НВК «Союзцветметавтоматика » про 
перевірку Правил з охорони праці при виконанні робіт на висоті -НПАОПО.00-1.15-07 - 
допускається до роботи на висоті 15 осіб
-протокол № 03 від 02.04 2018 року по ТОВ «НВК «Союзцветметавтоматика » про 
перевірку Правил техніки безпеки та виробничої санітарії при електрозварювальних 
роботах — НПАОП 28.52-1.04-86- допускається до роботи з електрозварювальним 
обладнанням 5 осіб
-протокол № 05 від 27.04 2017 року по ТОВ «НВК «Союзцветметавтоматика » про 
перевірку Правил безпечної роботи з інструментом та приладами НПАОП 0.00-1.30-01 — 
допускається до роботи на електрообладнанні 15 осіб 

Експлуатаційна документація: На ТОВ «НВК «Союзцветметавтоматика » є паспорта на 
усе обладнання та схема розміщення по виробничім дільницям.

Матеріально-технічна база прилад, мегаомметр цифровий, прилад електровимірювальний 
багатофункціональний цифровий, кліщі вимірювальні, міст постійного струму вимірювальний, 
мікрометр цифровий, амперметр, вольтметр, комплект вимірювальний, магазин опору, 
зварювальний апарат, інструменти, засоби індивідуального захисту посудини, що працюють під 
тиском понад 0,05 МПа (балони із стисненим газом - кисень V< 40л. Р- 10.6 \llla  - 5 од.' 
вуглекислота V< 40л -  5од.; балони із зрідженим газом суміш пропан) гехпічного і бутан) 
технічного по ДСТУ 4047-2001, V< 50л, Р< 1.57 МПа -  5од.)

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
ТОВ «НВК «Союзцветметавтоматика » забезпечено спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту.
1. Чоботи шкіряні 34 пар
2. Сапоги шкіряні 4 пар.
3. Чоботи шкіряні утеплені 10 пар
4. Костюм х/б 24
5. Костюм брезентові 5 шт.
6. Фартух . 4 шт.
7. Рукавиці х/б 1030
8. Рукавиці брезентові 60 пар
9. Перчатки п'ятипалі 140
10. Окуляри захисні 60 пар
11. Респіратор "Лепесток" 120 піт.
12. Респіратор РУ 100
13. Перчатки резинові 38 пар
14. Перчатки діелектричні 10 пар
15. Куртка ватна 20 шт.
16. Брюки ватні Зшт.
17. Стропа СКП 8.00/6 00 2шт.
дата випробування 29.01.2018р



18. Пояс лямочний комбінований ПЛК1 1шт 
пройшов випробування 01.02.2018р
19. Пояс лямочний ПЛ2 1 шт 
пройшов випробування 19.01.2018р
20. Сходи 1 шт 
пройшла випробування 08.01.2018р

21. Драбина 1шт
пройшла випробування 08.01.2018
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення:
на TOB «НВК «Союзцветметавтоматика » є затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці, наказом №24 від 25.01.2011 року затверджено та 
введено у дію положення про проведення навчання та перевірці знань з питання охорони 
праці, підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці з

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-200
Санитарные правила организации технолої ических процессов и 
гигиенические требования к производственном) обор\ дованшо

( I I  1042-73

Безпека промислових підприємств. Загальні положення іа вимоги. Д( 1 \ 227.3-03

Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги 
безпеки.

H11AÜ11 63.11-7.04-84

Вибрационная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.012-90

Вимоги безпеки при роботі на висоті НПАОП 0.00-7.07-07___
Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01-97
Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій і теплових мереж

НПАОП 40.1-1.02-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
Правила будови електроустановокД&йектрообладнання спеціальних
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Примітки: 1 . Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на оброокл
персональних даних з метою забезпечення виконання вимої 1 Іорядк> видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки. ^  н а д ^

2. Реєстраційний номер облдй^вГ"карткік^уатникг 
фізичними особами
та повідомили про 
паспорті.
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