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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

ві/іу^вщнр|^^те^ально-технічноі бази вимогам законодавства з питань охорони праці

1

Відомості про роботодавця

2

ТОВ «ТІМ-МЕТИЗ» 50000, м. Кривий Ріг. п. Поштовий, буд. 60 . прим. 41.
(для

юридичної

особи:

найменування

юридичної

особи,

ЄДРПОУ 37065550. директор Колчанов Роман Михайлович , тел. (056) 404-12-70, факс (056) 404-12-69.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail prod, team, metizla),smail.com.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки (адреса виробниитва):.

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

50066, м. Кривий Ріг, вул. Луганська 1а._________________________________________________________________.
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди_____________________________________________________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
______________________________________не проводився____________________ ______________________________ 1
(дата проведення аудиту)

Я, директор Колчанов Роман Михайлович______________________________________________________________ ,
(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:

Зварювальні роботи. Кількість робочих місиь - 50, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
(найменування виду робіт

виникнення травм - 28, будівель і споруд (приміщень) - 5, виробничих об’єктів (структурних підрозділів)-?
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Колчанов Роман Михайлович - директор.

Серьогін Геннадій Станіславович - заступник директор
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

(виробництво), Чорнобривець Станіслав Григорович - головний фахівець з охорони праці та промислові
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

безпеки, Євченко Сергій Миколайович - головний інженер, Адаменко Юрій Васильович - головний механі
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Кондрашов Сергій Іванович - головний енергетик.

Горяна Лариса Костянтинівна - технолог. Іщені

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

В ’ячеслав Вікторови - завідувач складу. Бєлінський Дмитро Георгійович - начальник зміни, Лошатинсью
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Андрій Олегович - начальник зміни, Овдійчук Аркадій Миколайович - начальник зміни, Горяной Володим
Миколайович начальник зміни. Наказом по підприємству від 05.09.2017 року №03/09 затверджено і
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введено в дію Положення «Про службу охорони праці ТОВ «ТІМ-МЕТИЗ», наказом по підприємству від
07.02.2018 року №26 затверджено та введено в дію переглянуте Положення «Про систему охорони прані у
ТОВ «ТІМ-МЕТИЗ», наказом по підприємству від 21.03.2017 року №12/03 затверджено та введено в дію
Положення «Про застосування наряд-допусків на виконання робот підвищеної небезпеки у ТОВ «ТІММЕТИЗ». наказом по підприємству від 21.03.2017року №12/03 затверджено та введено в дію Положення
«Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прані ТОВ «ТІМ-МЕТИЗ», наказом по
підприємству від 27.06.2017 року №10/06 затверджено та введено в дію Положення «Про енергетичну
службу ТОВ «ТІМ-МЕТИЗ», В наявності: наказ від 07.02.2018 року №28 «Про утворення постійно-діючої
екзаменаційної комісії з питань охорони прані та промислової безпеки на 2018 рік» (всі члени комісії та
відповідальні особи пройшли навчання у спеціалізованому навчальному закладі «Приватне підприємство
«Центу професійної освіти і навчання» з загального курсу охорони праці (протоколи №476 від 16.06.2017,
№596 від 21.07,2017, №207/4.20-2018 від 01.03.2018). Правил охорони праці в метизному виробництві
(НПАОП 28.0-1.03-08, протоколи№669 від 04.08.2017, №211/4.20-2018 від 01.03.2018). Правил охорони праці
під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15, протокол №210/4.20-2018 від
01.03.2018), Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13,
протоколи №656 від 04.08.2017. №209/4.20-2018 від 01.03.2018), Правил охорони прані під час виконання
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07, протоколи №649 від 04.08.2017, №205/4.20-2018 від 01.03.2018),
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98, протоколи №377 від
19.05.2017, №378 від 19,05.2017, №438 від 02.06.2017, №456 від 09.06.2017, №488 від 16.06.2017, №925/4.202017 від 27.10.2017, 208/4.20-2018 від 01.03.2018), Правіш технічної експлуатації електроустановок
споживачів (протоколи №473 від 16.06.2017, №514 від 23.06.2017, №934 від 27.10.2017, №325 від 22.03.18),
Правил будови та безпечної експлуатації посудин, то працюють під тиском (НПАОП

0.00-1.59-87,

протоколи №651 від 04.08.2017. №206/4.20-2018 від 01.03.2018), Правил безпеки систем газопостачання
(НПАОП 0.00-1.76-15, протокол №655 від 04.08.2017) та інших нормативних актів з охорони праці); наказ
від

13.03.2018 року №57 «Про забезпеченню пожежної безпеки в ТОВ «ТІМ-МЕТИЗ» на 2018 рік»

(відповідальним за загальний стан пожежної безпеки підприємства призначено головного інженера Евченка
С.М., який пройшов навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у ПЗ «ЦПОН» протокол №г672
від 04.08.2017, відповідальним за організацію та безпечне проведення електрозварювальних робіт
призначено головного механіка Адаменка Ю.В.): наказ від

07.03.2018 року №51 «Про призначення осіб

відповідальних за електрогосподарство по ТОВ «ТІМ-МЕТИЗ» на 2018 рік»: наказ від 07.03.2018 року №53
«Про призначення осіб відповідальних за безпечне виконання робіт в електроустановках ТОВ «ТІМ-МЕТИЗ»
на 2018 рік». Всі працівники задіяні на роботах підвищеної небезпеки мають відповідні медичні висновки та
висновки психофізіологічної експертизи. На підприємстві розроблено комплект інструкцій з охорони праці
по професіям та видам робіт - 45 штук, у тому числі «Інструкція з охорони праці №ОП29 з виконання
електрозварювальних робіт» та «Інструкція з охорони праці №ОПЗО при виконанні газозварювальних
(газорізальних) робіт». Розроблено Посадові інструкції технічних керівників у кількості 9 иип. Вступний
інструктаж з охорони праці знов прийнятим працівникам проводитися головним фахівцем з охорони праці
та промислової безпеки, його результати заносяться в «Журнал реєстрації вступного інструктажу з
питань охорони праці»,

первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі проводяться в

структурних підрозділах підприємства, їх результати та результати стажування заносяться у «Журнали

г
реєстрації інструктажів з питань охорони праці», Також на підприємстві ведуться «Журнал обліку
електроінструмента»: «Оперативний журнал»; «Журнал обліку захисних засобівж «Журнал обліку робіт за
нарядами і розпорядженнями», «Графік огляду кабельних трас», «Протоколи перевірок і випробування
електрообладнання,

електромереж

і_____ заземлювальних

пристроїв».

Працівники

підприємства

забезпечуються спецодягом, спеивзуттям та іншим засобами індивідуального захисту у повному обсязі. В
наявності наступні засоби індивідуального захисту що застосовуються при зварювальних роботах: щиток
зварника - 2 шт., рукавички краги спілкові - 2 пари: костюм зварника - 1шт., окуляри зварника - 2 шт., пояс
запобіжний комбінований ПЛК2 - 2иіт.

На підприємстві для виконання зварювальних робіт

застосовуються «Випрямляч дуговий інверторний «ПАТОН ВДІ-200Р», заводський №2005979. 2016 року
випуску та «Випрямляч дуговий інверторний «ПАТОН ВДІ-160Е», заводський №1600906, 2016 року,
відповідна експлуатаційна документація в наявності. Наказом по підприємству від 14.03.2018 року введено
в дію комплект учбово-тематичних планів спеціального навчання з питань охорони праиі. Працівники задіяні
на роботах з підвищеною небезпекою пройшли навчання та перевірку знань у повному обсязі (Протоколи
№1 від 19.03.2018, №2 від 26.03.2018, №3 від 26.03.2018, №4 від 27,03.2018, №5 від 27,03.2018, №6 від
28,03.2018), Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою, матеріально-технічною та
навчально-методичною базою: Правилами охорони праиі в метизному виробництві (НПАОП 28.0-1.03-08),
Правилами охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15), Правилами
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правилами охорони
праиі під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правилами безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правилами технічної експлуатації електроустановок
споживачів, Правилами експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правилами охорони
праиі на автомобільному транспорті та (НПАОП 0.00-1.62-12), Правила будови та безпечної експлуатації
посудин, то працюють під тиском (НПАОП

0.00-1.59-87), Правша безпеки систем газопостачання

іНПАОП 0.00-1.76-15), Правила пожежної безпеки в України та інші.
Р.М. Колчанов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована
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Примітка:

алі обліку суб'єктів греиодарювання у територіальному органі Держпраці

^
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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, устаткування підвищеної
небезпеки.
2.Реєстраційний номер облікової картки платника 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.
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