
Корпорація «ТСМ ГРУП» 

 
Охорона праці в Корпорації 

 

З метою забезпечення умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а 

також додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці в 

Корпорації створено службу охорони праці.  

Призначено посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань 

охорони праці, а саме створена комісія з питань охорони праці для вирішення будь-яких 

питань безпеки, гігієни праці. 

Проводяться інструктажі, розроблені та затверджені Положення, інструкції, інші 

нормативні акти про охорону праці, що діють в межах підприємства, та встановлюють 

правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих 

приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних 

міжгалузевих і галузевих нормативно-правових актів про охорону праці. 

Проводяться лабораторні дослідження умов праці, проведена атестація робочих 

місць електрозварника, маляра та полірувальника на відповідність нормативним актам про 

охорону праці. 

Організовано проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних 

(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників. Введено медичне 

страхування всіх працівників. 

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, 

один раз на три роки проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці 

в учбових центрах. 

Працівники, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там де є потреба 

у професійному доборі, проходять попереднє спеціальне навчання в учбових центрах. 

Ми щорічно виділяємо кошти на фінансування заходів з охорони праці, 

покращення стану промислової безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

Всі працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 

захисту (каски, запобіжні пояси, респіратори, захисні окуляри, тощо) згідно з галузевими 

нормами. За кошти Корпорації видаються миючі засоби, крім того є перелік працівників, 

яким видається спецхарчування – 0,5 л молока за відпрацьовану зміну. 

В Корпорації «ТСМ ГРУП» впроваджено прогресивні технології, засоби 

механізації та автоматизації виробництва для підвищення існуючого рівня охорони праці. 

Ефективне управління людськими ресурсами, мотивація персоналу, створення 

сприятливих умов праці, що забезпечують охорону здоров’я всіх співробітників, постійне 

підвищення професійного рівня наших спеціалістів, надання соціальної підтримки 

працівникам – одні з найбільш пріоритетних питань Корпорації . 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу охорони праці                                                               Куницька О.М. 


