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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з гі
охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ГРУП ФКР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50025. Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг, вул. Окружна буд. 12___________
місцезнаходження,

____________________________________ 41210773______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Шапран Роман Володимирович. +380965465858.

a.q.fcrsecretar@qmail.com________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли видании,

місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на власних та орендованих територіях, а також на об’єктах замовника на території
Дніпропетровської області ________________________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Не у к л а д а в с я __________________________________________________________________
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився_______
(дата проведення аудиту)

Я. Шапран Роман Володимирович________________________________________________ ,
(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, устатковання підвищеної небезпеки: зберігання балонів із стисненим, зрідже(найменування виду робіт,.

ним та інертним газом (кисень технічний, ацетилен розчинений, аргон газоподібний)
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання 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 12. у тому числі на яких існує підвищений ризик травм 5
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

1- адміністративний корпус. 1- виробничий цех розташовані за адресою: м. Кривий Ріг,
вул.Окружна буд.12. (Договір оренди №86а від 01.01.18 р. власник: ПАТ «НДІ Рудмаш»)
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
У ТОВ «АЛЬЯНС ГРУП ФКР». наказами призначені:_
Шапран Роман Володимирович (наказ № 1-ОП від 23.08.2019 р.) відповідальний за стан
умов та безпечну організацію праці в цілому, відповідальним за безпечну експлуатацію.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб які відповідають

зберігання та транспортування балонів призначений начальник дільниці Корнілов Сергій
Володимирович, (наказ №17-ОП від 1 9 . 0 9 . 2 0 1 9 р ) . ____________ __________ ________
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

На підприємстві відповідно до вимог ЗУ «Про охорону праці» створена служба охо
рони праці (наказ № 3 від 04.01.2017 р.). яка у своїй роботі керується чинним
законодавством України з охорони праці, та положенням підприємства «Про службу
охорони праці». Виконання функцій служби охорони праці покладено, за сумісництвом на
заступника директора Піддубського А.І.. (наказ №21-ОП від 19.09.2019р^)______________
наявність служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (наказ № 4-ОП від
04.01.2017р.):
- Положення про службу охорони праці (наказ № 4-ОП від 04.01.2017р.):
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці (наказ № 4-ОП від 04.01.2017р.').
- Положення про биркову систему. Основні положення та порядок застосування
(наказ № 4-ОП від 04.01.2017р.).
- Положення про забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами
індивідуального захисту (наказ № 4-ОП від 04.01.2017р.).
- Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт
підвищеної небезпеки (наказ № 4-ОП від 04.01.2017р.):
- Положення про порядок розробки та затвердження інструкцій з охорони праці та
пожежної безпеки (наказ № 4-ОП від 04.01.2017р.):
- Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці та пожежної безпеки (наказ
№ 3-ОП від 23.08.2019р.У4):
- Програма вступного (повторного) інструктажу з питань охорони праці (наказ № 4ОП від 23.08.2019р.'):
- Програма стажування (дублювання) по професіям (наказ № 4-ОП від 23.08.2019р.):
Перелік інструкцій з охорони праці:
при експлуатації балонів з стисненими та зрідженими газами:
загальні вимоги з безпеки для працівників підприємства:
при роботі з ручним та електрофікованим інструментом :
з надання першої медичної допомоги:
для зварника (ручного зварювання):
для електрогазозварника:
для газорізальника:
для електрослюсаря (чергового) з ремонту обладнання
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки
знань законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами,
членами комісії, відповідальними особами та працівниками підприємства, а саме:
Д и ректор ТТТапран Р.В.. начальник дільниці Корнілов С.В.. заступник директора
Піддубський А.І.. начальник виробництва Шегела В.М. пройшли навчання законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ «Центр професійної і навчання» м. Кривий Ріг та
перевірку знань
проведену
комісією
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 153/4.20-2019 від 24.05.2019р.
Д и ректор ТТТапран Р.В.. начальник дільниці Корнілов С.В.. заступник директора

Піддубський А.І.. начальник виробництва Шегеда В.М. пройшли навчання з Правил
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.73-13 . в ПЗ
«Центр професійної і навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу №
155/4.20-2019 від 24.05.2019о.
Д иректор ТТТапрян Р.В.. начальник дільниці Корнілов С.В.. заступник директора

Піддубський А.І.. начальник виробництва Шегеда В.М. пройшли навчання з Правил
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.8118. в ПЗ «Центр професійної і навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з
протоколу № 155/4.20-2019 від 24.05.2019р.
Директор ТТТапран Р.В. (IV група з електробезпеки до та вище 1000 В), заступник
директора Піддубський А.І. (III група з електробезпеки до 1000 В) начальник виробництва

Шегеда В.М. (III група з електробезпеки до 1000 В) начальник дільниці Корнілов C.B. (III
група з електробезпеки до 1000 В) пройшли навчання з Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів. Правил пожежної безпеки в ПЗ «Центр професійної і навчання» м. Кривий Ріг
та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 155/4.20-2019 від 24.05.2019р. наступна
перевірка знань 21,05.2021р.
Наказом № 32-ОП від 23.12.2019 p.. директор Шапран Р.В. призначений особою
відповідальною за електрогосподарство, який має IV групу з електробезпеки дата
наступної перевірки знань 21.05.2021 p.. на час відсутності, обовязки особи відповідальної
за електрогосподарство виконує заступник директора Піддубський A.I. (III група з
електробезпеки до 1000 В).
На підприємстві створена комісія з перевірки знань «Правил охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (наказ №2-ОП від
23.08.2019 р.)
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії
підприємства на знання нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з охорони
праці відповідно до професій та видам виконуємих робіт, положень з питань охорони
праці підприємства (протокол № 23 від 23.09.2019 р.)
Газорізальник Євдокименко А.М.. електрогазозварники Лисенко В.М.. Бойко Є.В.
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства на знання «Правил охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18

(протокол № 24 від 23.09.2019 р.)
Працівники підприємства один раз на рік проходять періодичне медичне обстеження
у КЗ Міська лікарня №3 м. Кривий Ріг.
В ТОВ «АЛЬЯНС ГРУП ФКР» ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
- реєстрації посадових інструкцій:
- реєстрації інструкцій з охорони праці:
- видачі інструкцій з охорони праці:
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки:
- видачі нарядів:
- реєстрації аварій:
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС:
- реєстрації нещасних випадків на виробництві:
- обліку та зберігання засобів захисту.
В наявності паспорти, сертифікати та інструкції з експлуатації на все обладнання, що
декларується, та застосовується при виконанні робіт, електроінструмент, газополумяне
обладнання та слюсарний інструмент .
експлуатаційної документації,

Балони з киснем сталеві - 5 одиниць, балони з ацетиленом розчиненим сталеві - 2
одиниці, балони з аргоном газоподібним сталеві - 2 одиниці. Поставка газів здійснюється
ТОВ «Дніпропромсінтез» відповідно до Договору №87 від 02.01.2019 р.. балони в яких
поставляються гази є власністю ТОВ «Дніпропромсінтез». та орендуються відповідно до
Договору №А-35 від 02.01.2019 р.
Наповнені балони зберігаються з насадженими башмаками та накрученими
ковпаками у вертикальному положенні у спеціально обладнаній клітці. Наповнені балони
зберігаються окремо від порожніх.
Працівники ТОВ «АЛЬЯНС ГРУП ФКР» забезпечені спецодягом та засобами______
індивідуального захисту в повному обсязі, згідно «Положення про забезпечення
працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту» (костюми х/б.
куртка на утеплюючий підкладці, штани на утеплюючий підкладці, каски захисні,
рукавиці комбіновані, краги спілкові, респіратори, окуляри захисні, взуття з твердим
носком, жилет сигнальний. На кожного працівника заведена особиста карта видачі 313.
Ведеться журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313.
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності нормативно-правова документація:__________________
- Закону України «Про охорону праці»:
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений
наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.:
- Правила пожежної безпеки України:
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою:
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці:

- НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місті:
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці:
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці:
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів:
- НПАОП 0.00-7.11-12 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями:
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті:
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском:
- НПАОП 0.00-1.73-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно
правові акти з охорони праці, регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та
та матеріально-технічної бази навчально методичне забезпечення)

Шапран Р.В.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
______ 2019 р. №
/^ /2 .
Примітки:

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, устатковання підвищеної
небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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."

