
Д Е К Л А Р А П і Я 
відповідності матеріально-геміічіїої балі 

роботодавця вимогам законодавства і питань охорони праці 
та промислової бепіскп 

Відомості про роботодавця: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТБРУХТ ХОЛЛІИГ» 
79021, м. Львів, еул. Кульпарківська, буд. 96 
код Є Д Р П О У 41134881 
КВІ:Д 38.32 Відновлення відсортованих відходів 
директор Мозіль Тарас Мироновнч 
тел./факс (068) 037-18-10 
Е-таІІ: 

місця виконання робіт підвищеної небезпеки: 

79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 96 

Інформація про наявність д о г о в о р } ' с і р а \ \ и а н н я ниві.іііної пі/іт>пілал.ік)сіі псре.і іреі іми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої іпкоди пе вимагасться ігідио І чинним 
іаконодавством України. 

Я. директор ТЮВ «МЕТБРУХТ ХОЛДІИГ» Моїілі, Тарас Мироионич, иісіо лскмара ї т іо 
підтверджую відповідність матеріально-технічної ба-ін га >'мов прані вимогам чак'ополаїісмиі < 
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвипіемої небезпеки: 

/. Радіологічний (дозиметричний) І ніротехнічннн контроль (п.1 Додатк\ 6 до !Іоряи<> 
видачі дозволів на виконання робіт нідвипіеної небезпеки іа на скс)!Л\агаііііо ('.аеіпсхваїпія) 
маниш, механізмів, устаткування иідвпіпепої небезпеки) під час ідійсиепня операцій і 

талобрухтом кольоровіїх металів на виробничій дільниці підпригмства, па якій 
мс 
створено по одному робочому місию для проведений радіологічного (доіиметричиого)_± 
піротехнічного контролю металобрухту кольорових металів. 

Інші відомості: 

/. Відповідальним за дотримання вимог законодавства І питань і>хороин праці та 
промислової безпеки по ніднршмству нртиаченнй директор МОІІЛЬ Тарас Миропоанч 
(накази по підприємству від 25 квітня 20 І 7 року ОІ-он), який пройипні навчаиня в І НІ 
«Лгроенерго» та отримав 03 грудня 2015 року відповідне посвідчення. 

2, Відповідальним за дотримання вимог іаконодавства І питань радіо, югічного 
(дозиметричного) і піротехнічного контролю но підприємству призначений іпжепер ; 
охорони праці Маслій Володимир О.іегович (иакаїи по нІднрисмснніу від 25 квінн/я 201^ 
року ЛпМ> ()4-оп та 03~оп відповідно), який пройшов навчання в НрАТ «ВІН «Кіппськнії 
міжгалузевий інститут нідвіпцеиия кваліфікаиії», перевірку ніаіп, та (ипрнлин: нра'т 
виконання робіт з перевірки металобрухту і відходів мепиїлів: 

• иа радіаційне забруднення ~ посвідчення .М> 755'ЛІ (ироіпокол від 15 жовптя 2015 року 

№ 99); 

• на вибухобезпечність ~ посвідчення М 717-!1т (протокол від 15 жовниія 20/5 року 

М 100). 

3. З врахуванням того, що на підприємстві праіног меніпс 50 осіб, функції слумсби 
охорони прані викопує інженер Маслій Володимир Олегович, нкпії мас відн(}відп\у_іідгі)ша(іі<• 

(посвідчення видане ЛТІ •ідний Е3-И± п шиїшішл (іід^бепеі^ія 21) Мшвші;л>дід'іМ5^. 

ДЕРЖПРАЦІ 



4. На підприємстві наказом від 25 квітня 2017 року Лі» ОІ-оп створена комісія І перевірки 
іпаиь і питань охорони праці (ІІДК), ч.іеин цієї комісії ироходяпи» періодично відповідну 
підготовку та атестацію. ПДК щорічно проводить перевірку тань пранівннків 
підприємства з питань охорони праці та промислової санітарії, нроведеипя радіологічного 
(допіметричного) і піротехнічного контролю. 

5. Иа підприємстві є в наявності необхідні иормативно-правові документи, а також 
розробленні необхідні положення та інструкції і питань охорони праці та промислової 
безпеки (понад 15 нормативних актів), у тому числі І питань проведення радіологічного 
(дозиметричного) і піротехнічного контролю металобрухту кольорових металів. 

6. Навчання з питань о.хоронц праці иа підприємстві проводіпнься згідно І Положенням про 
иавчапия та перевірки знань І питань охорони праці. Іцспцуукнніжі па робочих місцях 
проводяться згідно з вимогами норматнвних документів, иа робонпіх І підвіпцеиоіо 
небезпекою - не рідше одного разу на три місяці з відповідним іописом до Журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 

7. Працівники різіїи.х професій забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту згідно затверджених пормаптвів. Радіологічний (дозиметри^нтіі) 
і піротехнічний контроль проводиться у спецодязі з використанням респіратора. 

8. Підприємство має пеобхідну матеріально-технічну биіу для проведення^ 

радіологічного (дозиметричного) контролю, а саме: 
Радіометр-дозиметр РКС-01 «Стора», зав. М> 1100739. 1{ей нри.зад щорічно проходіти» 

державну повірку в Дрогобицькій філії ДП «Рівненський иауково-виробиичнй иентр 
стандартизації, метрології та сертифікації», остання повірка проведена в їО лютого 2017 
року (Свідоцтво про держповірку № 42~Д). Окрім наявної на підприємстві ексн.іуапнінійної 
документації (відповідного розділу у ініснорті па засіб внмірюва.іьної техніки) з метою 
необхідного навчально-методичного забезпечення розроблена методика проведення 
радіаційного (дозиметричного) контролю металобрух/пу иі дономогоіо нього тину приладів. 

Директор ТзОВ 
«МІГГЬРУХТ ХОЛДІНГ» 

« 25 '> квітня 2017 року 

Мозіль І-М 

Декларація заресетрована у журнш.і о6лікV суб 'єктів ----Р';--;>^Ж"''^'"'"^ 
Vнраилінні Держнраці по Львівській області «X» _ ^/З /ГЯА. 2017 рок> ^ / / / / 


