
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ВРС ГРУП»
(для ю ри д и ч н о ї особи : найм енування ю ри д и ч н о ї особи ,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мостова ЗА, Код ЄДРПОУ 37806091____________
м ісцезнаходж ення, код зг ід н о  з ЄДРПОУ, прізвищ е, ім'я та  по батькові керівника, ном ер телефону,

Директор Фольберг Ю.І. т. +38 050 590 82 97 m a il: ooo.vrsgroup@gmail.com________
телефаксу, адреса  ел ек трон н о ї пош ти;

для ф ізи ч н о ї особи  - п ідприєм ця: прізвищ е, ім'я та  по батькові, серія  і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце прож ивання, реєстраційн и й  номер обл іково ї картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса  ел ек трон н о ї пош ти;

79014 Львівська обл. м. Львів, вул. Личаківська,232 , та інші, згідно з укладеними договорами 
підряду на території України.

місце виконання робіт  п ідви щ ен ої небезпеки  та/або  експлуатац ії (застосуван ня)

маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ ен о ї небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди_____ не укладався___________

(н ай м енуван ня страхово ї компанії,

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
_________________________________23.09.2020__________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Фольберг Ю рій Іванович__________________________________________________
(п р ізви щ е, ім'я та по батьков і кер івника ю ри д и ч н о ї особи

або  ф ізи чн о ї особи  - п ідприєм ця)

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:

-роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.________________________________________
-роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах).___________________________________________
-зварювальні роботи._________________ _ _ _ _ _ _________________________________________________

(найм енування виду робіт

п ідви щ ен ої небезпеки  та /аб о  м аш ин, м еханізм ів ,

устатковання п ідви щ ен ої небезпеки, тип  або  м арка (за  н аявності),

ном ер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

mailto:ooo.vrsgroup@gmail.com


виконую ться та /аб о  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання

кількість робочих місць 56 чол., в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик__________
в ідп ов ідн ого  дозволу, к ількість робочих місць, у том у числі тих, 

виникнення травм 52 чол. _________________________
на яких існує п ідвищ ений ризик виникнення травм , будівель

__________ ______________________ офісне приміщення__________________________________
і споруд (п ри м іщ ен ь), виробничих об 'єктів

_____________________________________цех та склад ___________ _________________________
(цехів , д ільни ц ь, структурних п ідрозділів)

Інші відомості
Наказом директора № ОЗ-ОП від 14.02.20 р. затвердження наряду -  допуску покладено на
головного інженера Федорова М.Г.____________________________________________________
______ Наказом директора № 10 - ОП від 28.04.2020р. створено комісію з перевірки знань охорони
праці склад якої: директор Фольберг.Ю.І., головний інженер Федоров М.Г. начальник відділу 
охорони праці Сидоренко І.В., які пройшли перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно загального курсу охорони праці, нормативно- 
правових актів з охорони праці (протоколи № 12 від 07.08.2018 р.) та навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат «Дніпробуд» з «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». НПАОПО.ОО-1.15-07 (протокол №1447 від 11.12.18 р.Л; «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом і пристроями» НПАОПО.ОО-1.71-13 (протокол № 1408 від 04.12.2018 р.); 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98 (протокол № 782 від 27.07.2018 р.; 
«Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-14 (протокол № 897 від 21.08.18 р.); 
« Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 
(протокол № 1308 від 14.11.18 р.); Типової інструкції по організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 (протокол № 1497 від 21.12.18 р.)_____________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки)

Наказом № 1 2 -ОП від 18.06.2018р. про службу охорони праці відповідальним за охорону 
праці накладено на директора TOB «ВРС ГРУП» Фольберга Юрія Івановича_____________________

наявністю служби охорони праці.
Робота з питань охорони праці проводиться у відповідності до вимог Систем управління 

охороною праці в ТОВ «ВРС ГРУП», затвердженої наказом № 10 -  ОП від 10.07.2017р. 
Щомісячно проводиться розгляд результатів перевірок та проведеної роботи щодо усунення 
виявлених недоліків, який оформлюється протоколами.
Проведення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму проводиться 

відповідальним за охорону працю підприємства та його керівним складом.
Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередженню 
випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 2020 р. 
розроблені та затверджені встановленим порядком. Працівникам, для яких встановлений 
термін стажування при прийомі на роботу та при переводі з одного місця на інше 
проводиться стажування згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» затвердженого наказом № Ю-ОП від 10.07.2017р. Розроблені 
графіки та поіменні списки проходження працівниками медоглядів. Випадків несвоєчасного 
проходження медоглядів працівниками станом на поточний час не виявлено. Розроблене і 
затверджене наказом № 10 -О П  від 10.07.2017р. «Положення про організацію первинних і 
періодичних медичних оглядів» У ТОВ «ВРС ГРУП» переглянуті та затверджені наказом 
№ 14-ОП від 24.06.2020 р. 25 інструкції з охорони праці за професіями та за видами робіт, 
а саме:_________________
-Загальна інструкція з охорони праці № 1 для працівників ТОВ__________________________
- Інструкція з охорони праці № 2 про заходи пожежної безпеки для працівників ТОВ «ВРС ГРУП»



- Інструкція з охорони праці № 3 з електробезпеки для працівників ТОВ «ВРС ГРУП» ______
- Інструкція з охорони праці № 4 по наданню першої (долікарської) допомоги потерпілим у разі 
нещасних випадків на виробництві для працівників ТОВ «ВРС ГРУП»__________________
- Інструкція з охорони праці № 5 для слюсаря - ремонтника.
- Інструкція з охорони праці № 6 під час виконання робіт на висоті.
- Інструкція з охорони праці № 7 вступного інструктажу.
- Інструкція з охорони праці № 8 під час виконання робіт в замкнутому просторі.
- Інструкція з охорони праці № 9 під час виконання робіт ручним електроінструментом.
- Інструкція з охорони праці №10 при експлуатації балонів.
- Інструкція з охорони праці № 11 під час робіт риштування і помостка.
- Інструкція з охорони праці №  12 для електрозварника ручного зварювання.
- Інструкція з охорони праці № 20 для монтажника.
- Інструкція з охорони праці № 21 при виконанні робіт по монтажу трубопроводів.
- Інструкція з охорони праці № 22 для стропальника.
- Інструкція з охорони праці № 25 під час виконання робіт на висоті з драбин приставних, 
розсувних та стрем'янок._______________________________________________________________________

Розроблені та затверджені наказом директора № 27-ОП від 04.06.18 р. тематичні плани, 
програми навчання, контрольні питання з питань охорони праці для проведення щорічної 
перевірки знань по професіям, для слюсаря -  ремонтника, монтажника, зварювальника. 
стропальника та екзаменаційні білети для перевірки знань с «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» ; «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і 
пристроями»; «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів»____________________________________
Організація навчання та інструктажів з питань охорони праці працівникам під час прийняття 
на роботу і в процесі роботи згідно «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» затвердженого наказом № 10 від 10.07.2017р. 
Працівники підприємства пройшли щорічне навчання на ТОВ «ВРС ГРУП» з «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». НПАОПО.ОО-1.15-07 (протокол № 9  від 16.04.20 p.); 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» НПАОПО.ОО-1.71-13 
(протокол № 3 від 20.02.2020 p.); комісією підприємства: з питань охорони праці робочої 
інструкції в обсязі виконуємих робіт ( протокол № 26 від 15.09.20 p.):
Зварювальники 10 чол. пройшли кваліфікаційну атестацію при учбовому закладі ПРАТ ЗАВОД 
«ПАВЛОГРАДХІММАШ » та допущені до дугового зварювання вольфрановим електродом в 
інертних газах з присадочним дротом і без нього, систем газопостачання, трубопроводів пари і 
гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання і трубопроводів, 
теплових мереж (протоколи № 18 від 10.02.20 р,; № 14 від 09.04.20 р. ; № 112,113 від 22.07.20 p.; 
№ 8.9.10,11 від 23.01.19 p.: № 52. 95 від 20.03.19 р.)

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з
експлуатації)._________________________ _______________________________________________________

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
забезпечені згідно «Норми безплатної видачі спеціального захисту, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту». Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту ведуться у відповідності до встановлених вимог.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

Підприємство забезпечено машинами, механізмами, обладнанням для виконання заявлених 
видів робіт власними силами. Зварювальні апарати -  13 од.;
1. Апарат для зварювання Tetrix 200 Comfort 5Р Pulse 151
2. Апарат для зварювання Tetrix 200 Comfort 5Р Pulse 218
3. Апарат для зварювання Tetrix 200 Comfort 5Р Pulse 271
4. Апарат для зварювання Tetrix 200 Comfort 5Р TG 56
5. Апарат зварювальний Tetrix 180 Comfort 5Р 6
6. Апарат для зварювання Picotid 200 5Р TG 55
7. Апарат зварювальний УДГУ -  351 АС/СД 33
8. Апарат зварювальний EWM Picotid 200 5PTG 178



10. Зварювальний апарат орбітальної зварки Orbitec (комп.161)
11. Зварювальний напівавтомат EW M Phoeni 179
12. Зварювальний апарат "Frronius trans tig " З
13. Апарат точкового зварювання 60 Digital M odular 230 
Вишка-тура 1.- « Атлант» 2.0x2.0(м)з колесамиломкрат 5 3 - 1 од.;

Прив’язь страхувальна Р-50 - 4 од.;
Строп з амортизатором BW 200LB121, карабін A Z022- 4 од.;
Монтажні пояси ПБ (М) -  9 од.;
Шлангові протигази ПШ- 1; ПШ-2 -  2 од.;
Газоаналізатори ФТ -  02В 1; ФТХ -  17 -  2 од.
ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВРС ГРУП» забезпечене 
необхідною нормативно-правовою документацією з питань охорони праці:

1. Законодавство України про охорону праці.
2. Закон України про охорону праці.
3. Статут підприємства.
4. Правилами внутрішнього трудового роспорядку.
5. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачив.
6. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачив.
7. Державні будівельні норми України.
8. Правила пожежної безпеки в Україні.
9. Положення.
10. Колективний договір підприємства..
11. Посадові інструкції.
12. Інструкції підприємства.
13. Тематичні плани, програми навчання, контрольні питання з питань охорони праці для 

проведення щорічної перевірки знань по професіям та по видам робіт.

14. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

15. Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями

16. Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

17. Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт.
нормативно -  правової та матеріально -  технічної бази навчально -  методичного забезпечення

На підприємстві існує кабінет з охорони праці з плакатами та посібники, які обновлюються за

т і/ .
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^й?р. № _______ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення виконання вимог Порядкувидачі 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.".



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

Ьчо%- <Ьіз


