
Додаток 1  

до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2021 р. № 1063) 

ЗАЯВКА 

на розроблення проекту професійного стандарту 

Оператор технологічного обладнання з переробки концентрату  
 (назва проекту професійного стандарту) 

Прошу зареєструвати заявку на розроблення проекту професійного стандарту 

Оператор технологічного обладнання з переробки концентрату  
(назва проекту професійного стандарту) 

 

Секція B „Добувна промисловість і розроблення кар'єрів”, Розділ 07 „Добування 

металевих руд”, Група 07.1 „Добування залізних руд”, Клас 07.10 „Добування залізних руд”; 

Секція B „Добувна промисловість і розроблення кар'єрів”, Розділ 05 „Добування 

кам'яного та бурого вугілля”, Група 05.1 „Добування кам'яного вугілля”, Клас 05.10 

„Добування кам'яного вугілля”; 

Секція Е „Водопостачання; каналізація, поводження з відходами”, Розділ 36 „Забір, 

очищення та постачання води”, Група 36.0 „Забір, очищення та постачання води”, Клас 36.00 

„Забір, очищення та постачання води”; 

Секція Е „Водопостачання; каналізація, поводження з відходами”, Розділ 37 

„Каналізація, відведення та очищення стічних вод”, Група 37.0 „Каналізація, відведення та 

очищення стічних вод”, Клас 37.00 „Каналізація, відведення та очищення стічних вод”; 

Секція С „Переробна промисловість”, Розділ 24 „Металургійне виробництво”, Група 

24.1 „Виробництво чавуну, сталі та феросплавів”, Клас 24.10 „Виробництво чавуну, сталі та 

феросплавів”; 

Секція С „Переробна промисловість”, Розділ 24 „Металургійне виробництво”, Група 

24.2 „Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі”, Клас 24.20 „Виробництво 

труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі”; 

Секція С „Переробна промисловість”, Розділ 33 „Ремонт і монтаж машин і 

устаткування”, Група 33.1 „Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, 

машин і устаткування”, Клас 33.12 „Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування 

промислового призначення”. 
(вид економічної діяльності за КВЕД-2010 (секція, розділ, група, клас) 

________________________________________________________________________________ 
(код і назва професії за Національним класифікатором України ДК 003:2010  

“Класифікатор професій” (за наявності) 

 

професійна кваліфікація (повна) - Оператор технологічного обладнання з переробки 

концентрату; 

професійна кваліфікація 1 (часткова) - Оператор з керування аспіраційним та конвеєрним 

обладнанням; 

професійна кваліфікація 2 (часткова) - Оператор з керування фільтрувальним та насосним 

обладнанням; 

професійна кваліфікація 3 (часткова) - Оператор з керування вантажопідіймальними кранами 

та машинами, що керуються з підлоги 
 (назва професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій) (попередній перелік) 

Найменування розробника проекту професійного стандарту: Галузева рада з розробки 

професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського 

об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу 

«Федерація металургів України» 



Контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення проекту професійного 

стандарту Острогляд Ігор Олександрович, тел. +38 (044) 2790304, igor.ostrogliad@gmail.com 
 (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), телефон, адреса електронної пошти) 

Орієнтовний строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту 

18 місяців 

Адреса веб-сайту розробника, де буде розміщений проект професійного стандарту для 

проведення публічного громадського обговорення: fedmet.org 

 

Заступник виконавчого директора з правових питань 

Федерації металургів України    ___________  І.О. Острогляд 
(найменування посади керівника                                                                 (підпис)                 (ініціали та прізвище) 

організації-розробника) 

 

 

«14» лютого 2022 р. 

mailto:igor.ostrogliad@gmail.com

