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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВШАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС СК ПЛЮС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000. Дніпропетровська обл., місто Дніпро. Крутогіиний узвіз, будинок 28. офіс 224. ЄЛРПОУ: 33669751,
керівник Соколова Ольга Володимирівна, т. 380984336698, адреса електронної пошти:
Щ Щ СЕОІ0916(а).ОМАІІ. СОМ
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса ел. 
пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро. Крутогірний узвіз, будинок 28. офіс 224 (а також роботи 
виконуються згідно договорів підряду).
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не передбачено

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
добровільний аудит з охорони пуаці не проводився.

(дата проведення аудиту)

___________________ Соколова___________________ Ольга___________________ Володимирівна
(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:

- Роботи. иіо виконуються па висоті понад 1.3. метра;

- Роботи в діючих електроустановках наппругою понад 1000 В,

- Зварювальні роботи.

(найменування видів робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,



устаткування підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць : 6, на яких існує ризик виникнення травм : б

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існус підвищений ризик виникнення травм, будівель 
виробниче прімішення розташоване за адресою:
49000 Дніпропетровська обл.. місто Дніпро. Крутогіриий узвіз, будинок 28. офіс 224 (а також роботи 
виконуються згідно договорів підряду)

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Соколова Ольга Володимирівна, в Л П  «При иітювський ЕТЦ» пройшла навчання на 
знання Законів України «Про загально обов'язкове державне соціалене страхування», «Про об'єкти  
підвищені ю ї небезпеки» (протокол №  16-18 від 21 березня 2018р.;
«Правила охорони праці при виконанні робіт  на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу №  
3-18 від 27 червня 2017р.: «Правила безпеки систем газопостачання НПАОІІ 0.00-1.76-15 » (витяг з 
протоколу №  10/1-18 від 2 7 червня 2017р.; «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
спож ивачів», «Правил технічної експлуатації спож ивачів», «Правил пож еж ної безпеки в Україні» 
IV  групи з електробезпеки (витяг з протоколу № 12-18) (наказ №  1704 -  ОП від 31.01.2018 року; 
перевірка знань проводилася комісією Г  У Держ праці у Дніпропетровській області.

Провідний провідний інженер Воронова Наталія Ю ріївна, в Д П  «Прииіпровський ЕТЦ» 
прошила навчання на знання Законів України «Про загально обоє 'язкове держ авне соціалене 
страхування», «Про об'єкт и підвищепиої небезпеки» (протокол N° 16-18 від 21 березня 2018р.; 
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу №  
3-18 від 27 червня 2017р.; «Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 » (витяг з 
протоколу №  10/1-18 від 27 червня 2017р.; «Правіша безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правил технічної експлуатації спож ивачів». «Правил пож еж ної безпеки в Україні» 
IV  групи з електробезпеки (витяг з протоколу М І 2-18) (наказ №  1/04 -  ОП від 31.01.2018 року; 
перевірка знань проводилася комісією Г  У Держ праці у Дніпропетровській області.

Начальник ВТВ Соколов Роман Генадійович в Д П  «Прииіпровський ЕТЦ» пройшов навчання 
на знання Законів України «Про загально обов'язкове державне соціалене страхування», «Про 
об'єкти підвишенної небезпеки» (протокол №  16-18 від 21 березня 2018р.;
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу А<? 
3-18 від 27 червня 2017р.; «Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 » (витяг з 
протоколу N9 10/1-18 від 27 червня 2017р.; «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
спож ивачів», «Правил технічної експлуатації спож ивачів», «Правил пож еж ної безпеки в Україні» 
IV  групи з електробезпеки (витяг з протоколу М 12-18) (наказ М  1/04 - ОН від 31.01.2018 року; 
перевірка знань проводилася комісією Г  У Держ праці у Дніпропетровській області.

Наказом № 1 від 10.04.2018 р., створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони 
прані, правил, норм та інших нормативних актів з охорони прані працівників товариства, атестована з 
питань охорони пуаиі та відповідних НПАОП. Чіени комісії с Директор Соколова Ольга Володимирівна, 
Провідний інженер Воронова Наталія Ю ріївна, Начальник ВТВ Соколов Роман Генадійович.

Відповідальним особою за функції охорони праці призначено провідного інженера Воронову 
Н.Ю., (наказ N9 1/01 -  ОП від 10.04.2018 р.), яка пройшла навчання на знання Законів України з
«Охорона праці» в Д П  «Придніпровський ЕТЦ» (протокол №  16-18 від 29 березня 2018р.)



Відповідальним особою за безпечне виконання робіт на висоті призначено начальника В ТВ 
Соколов Р.Г ., (наказ №  1/02 -  ОП від 10.04.2018 у.,); який пройшов перевірку знань з питань охорони 
праці з курсу «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті НГІАОП 0.00-1.15-07» (витяг з 
протоколу №  3-18 від 27 червня 2017р.№102;

Відповідальним особою за зварювальні роботи та експлуатацію зварювальбного обладнання 
призначено начальника В ІВ  Соколов Р.Г ., (наказ №  І/03  -  ОП від 10.04.2018 р./) який пройшов 
перевірку знань з питань охорони праці з курсу «Правила безпеки систем газопостачання НПАОП  
0.00-1.76-15 » (витяг з протоколу №  10/1-18 від 27 червня 2017р.;

Відповідальним особою за зварювальні роботи з правом видачі наряду допуску та 
експлуатацію газового обладнання призначено начальника ВТ В Соколов P.P., (наказ №  І/03 _  ОП від 
10.04.2018 р./);

Відповідальним особою за електрогосподарство, та експлуатацію газового обладнання 
призначено начальника ВТ В Соколов Р.Г., (наказ №  1/04 -  ОП від 10.04.2018 p..) який пройшов 
перевірку знань з питань охорони праці з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
спож ивачів», «Правил технічної експлуатації споживачів», «Правил пож еж ної безпеки в Україні» 
IV  групи з електробезпеки (витяг з протоколу №12-18);

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки;

Наказом на підприємстві NqI-05 ОП від 10.04.2018 p.. затверджено положення про; 

положення про службу охорони праці;
положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці; 
положення про систему управління охороною праці (СУОП);
положення про роботу «Положення тю розробку інструкцій з охорони прані» (НІІАОП 0.00- 4.15-98);
положення про навчання :з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)
правша охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07);
про поряОок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-
4.01-08);

Робітники підприємства проходять навчання та переврку знань та відповідні інструктажі з питань охорони 
праці.
Протокол № 1 від 10.04.201 8 p.. комісії підприємства Гринчук М.П., Іванова С.М., Зуб П.С., проведено 
перевіку знань Законів України «Про загально обов'язкове державне соціалене страхування», «Про 
об'єкти підвищенної небезпеки».
Протокол № 2 від ] 0.04.201 8 p., комісії підприємства проведемо перевіку знань зварника Гринчук M.J1, з 
«Правші безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 ».
Протокол № 3 від 10.04.2018 p.,комісії підприємства проведено перевіку знань монтажника Іванова С.М. з 
«Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07».
Протокол № 4 від 10.04.2018 p.,комісії підприємства проведено перевіку знань Зуб П.С. «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації споживачів», «Правил пожежної 
безпеки в україні» IV групи з електробезпеки.

Наказом на підприємстві Аг°1-06 ОП від 10.04.2018 п., переглянуто та введені вдію інструкції з 
охорони праці з:

Інструкція №3 з охорони праці під час виконання робіт па висоті,
Інструкція №4 з охорони праці роботи з електроустановками.
Інструкція №5 з охорони прані для зварювальних робіт затверджено; 
інструкцію з охорони праці для зварника; 
інструкцію з охорони прані для електрика;



наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, у тому чіслі та що 
використовується________при________виконанні________робіт________підвищеної________небезпеки

Інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 
Працівники ТОВ "АЛЬЯНС СК ПЛЮС" забезпечені спецодягом. спеивзуттям, та засобами 
індивідуального захисту у повному обсязі. Пояси запобіжні (пройшли випробування пояс лямочний 2 ПЛ- 
2 шт. Акт перевірки № 1 від 10.04.2018 р..). каски, драбини, діелектричні рукавиці. калоші, килими, 
трансформатор зварювальний, окуляри захисні із світосЬільтром марки «В», «Г» використовують за 
призначенням. зберігають у технічному стані до вимог законодавства та нормативних документів з 
експлуатації виробників.

На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місиі:
- реєстрації посадових та 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:

У товаристві відведено та обладнано кабінет охорони праці, оснащений оргтехнікою, навчальними 
та наочними посібниками з охорони праиі, актами законодавства та державними міоісгачузевими та 
галузевгши нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчачьни ми 
програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового 
законодавства і охорони праці

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки_________ під_________ час_________ виконання_________ верхолазних_________ робіт._________ які
декларуються.____________________________________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Соколова Ольга Володимирівна 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці А ?  20 ^  ^

Примітки: І. 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.


