ТОВ «АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА»
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 16 а, офіс 19
р/р 26008404781700 у ПАТ “УкрСиббанк” у м. Харків
МФО 351005, Код за ЄДРПОУ 38348416
Свідоцтво ПДВ № 200153165 ІПН 383484126551
Тел.: (044) 360-65-74, (044) 360-65-75
e-mail: alliancesafetyltd@gmail.com
www.alliancesafety.com.ua

Чек-ліст перевірки ремонтних площадок
Місто: Київ
Дата візиту: 06.09.19г.

Було проведено перевірку об’єкту та встановлено наступне:
Питання

Так/Ні

Коментар

1 $ СОРТУВАННЯ
1) Чи робоче місце очищене від
бруду, сміття, залишків
упаковки?

Ні

Під час перевірки на
співробітників і в цеху
залишки металу і фанери.

робочих місцях
були розкидані

2) Чи зона вільна від матеріалів,
напівфабрикатів,
комплектуючих, що непотрібні в
цій робочій зоні для виконання
завдання на зміну?

Ні

Під час перевірки робочі місця співробітників
були переповнені залишками матеріалів і
комплектуючими.

3) Чи відсутні на робочому місці
особисті речі (кружки, термоси,
сумки,продукти харчування і т.
п.)?

Ні

Крім того співробітники палили прямо на
робочих місцях.

4) Чи сміття та відходи
викидаються правильним чином
в відповідні контейнери?

Ні

Контейнер був переповнений. Як стверджує
комірник в кінці робочого дня здійснюється
прибирання робочих зон співробітників і
викидається сміття з контейнера.
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2$ ВПОРЯДКУВАННЯ
1) Чи посортовані та позначені
напівфабрикати та готова
продукція таким чином, що їх
можна легко ідентифікувати ?
2) Чи рохли, піддони,
транспортні теліжки
зберігаються в визначених
місцях ?
3$ ЧИСТОТА

Так

Так

1)Чи засоби для прибирання є в
наявності і відповідним чином
зберігаються (тіньові дошки)?

Так

2) Чи смітники та контейнера
для відходів чисті та регулярно
очищуються ?

Ні

Виділено окреме місце для зберігання
відремонтованої продукції і надійшла для
ремонту.

Контейнер для збору паперу, відходів
скотча і стрейч плівки - переповнений.

BBS Безпека праці
1)Чи працівник одягнений в ЗІЗ
(куртка, футболка, взуття,
беруші, рукавиці окуляри
тощо)?
2) Чи позначені небезпечні зони
обладнання (чорно-жовті
стрічки, захисні бар’єри,
автоматичні вимикачі тощо)?
3) Чи є інструкція з охорони
праці на робочому місці (MSDS,
наряд-допуск тощо)?
Наявність відповідального за
протипожежний стан.
4) Чи є вогнегасник? Він
справний і знаходиться в легкій
досяжності ? Ящик з піском та
щит?
5) Чи електрощітки справні
(замкненні двері, вільний
доступ) та всі перемикачі
ідентифіковані?

Так/Ні

Форма закуплена і видана співробітникам.
Але не використовується.

Так

Так/Ні

Інструкції розроблені і розміщені на
спеціальному стенді.
Відповідального за протипожежний стан на
філії немає.

Так/Ні

На пожежному щиті знаходиться два
прострочених вогнегасника (термін
заправки закінчився у березні 2019 р.).
Піску немає, а доступ до щита неможливий,
так як заставлений клітками для ремонту.

Так
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№
Контрольний
п/п показник
Час відкриття
об’єкту
7.

8.

9.

10.

Пояснення щодо оцінки
показника
О котрій годині відбулося
відкриття об’єкту
Хто з працівників здійснив
відкриття (кількість працівників,
Прізвище, ініціали)

Вхідні двері

+/-

Виявлені недоліки та
Примітки
09-00

Офіс і рем.площадка, 2
Петров Петро Петрович та
Іванов Іван Іванович

Металеві, з цілісного металевого
листа з товщиною від 2х
міліметрів

+

Металопластикові двері

-

Двері китайського виробництва

-

Деревяні двері.

+

Наявність ролети

-

Дверні грати.

-

Вхід в ремонтне
приміщення

Вхід в підсобне
приміщення (кухня,
роздягальня)

Тильні двері
(конструкцію
вказати прописом
з зазначенням
наявності
верхнього,
поперечного та
нижнього запору з
обовязковою
фіксацією.

Двоє двостулкових воріт закриваються зі внутрішньої сторони на
три (верхній, нижній, поперечний) засува з фіксацією.
Одні одностулкові закриваються зі внутрішньої сторони на три
(верхній, нижній, поперечний) засува з фіксацією.

Дверні замки

Вхід в ремонтне приміщення

Один навісний замок

Вхід в підсобне приміщення

Один навісний замок +
електрозамок

Кількість ключів від дверних
По одному ключу
замків та працівники в яких вони Іван Іванович
знаходяться. В разі наявності
Петр Петрович
запасних ключів — вказати місце Дмитро Дмитрович
їх зберігання
Зовнішні
Віконні грати
Внутрішні
(товщина прута не
Міжрамні

У приміщенні замінені
всі вікна - встановлені
пластикові без грат.
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11.

менше 10 мм.,
Закріплені шляхом монтування в
ширина проміжків капітальну основу
між прутами не
Закріплені за допомогою дюбелів,
більше 16 см.)
цвяхів, шурупів, саморізів
Взагалі відсутні

12.

13.

Наявність огорожі, яка не дає
Зони внутрішніх змогу бачити ремонтне
процесів
обладнання та проникнути в
службову зону.

У приміщення токарного
цеху вікна дерев'яні.

Так
Ні

Зона обслуговування клієнтів
відокремлена від іншого виду
діяльності.

Так

Зона
обслуговування
клієнтів знаходиться в
офісі.

Встановлена

Так

Спостереження пульта
за охоронною
сигналізацією і дзвінок
відповідальним особам.

Сигналізація

Охоронна фірма,
яка здійснює
спостереження
за ремонтною
площадкою ТОВ

Зона не огороджена і є
можливість
перегляду
всіх
процесів
через
відкриті ворота.

В наявності інформіційна
табличка «Обєкт під охороною»

Так Три таблички на дверях
і воротах приміщення
ремонтної площадки і
токарного цеху.
Одна на дверях офісу.

Кількість кодів доступу до
сигналізації, ПІБ працівників за
якими такі коди доступу
закріплені

Один на офісне приміщення.
По одному для співробітників
рем. майданчику і токарного
цеху:
ПІБ
ПІБ

Назва охоронної фірми, яка
здійснює спостереження за
відділенням

Охоронна сигналізація з
виведенням на пульт ТОВ
«Альянс - Безпека».

Перевірити чи присутня охорона
орендодавця на об єкті.

Так

Контрольна перевірка швидкості
прибуття групи швидкого
реагування на об’єкт

5 хвилин з моменту тривоги
(натиснення кнопки
тривожної сигналізації). Час
перевірки 11:27

14.

Проїзд,
територія,
приміщення де
15. знаходиться

Встановлені вказівники, та
розміщена реклама РСС.

Так Банер на паркані при
в'їзді на територію.
Від КПП по маршруту
руху до офісу 4-ри
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ремонтна
площадка.

16.

Візуальний
огляд об’єкту на
предмет
несанкціоновано
го доступу
(розбиті вікна,
щілі в стінах чи
дверях, не
зачиняються
двері тощо)

навігаційних щити.
Присутня охорона орендодавця

Так

Територія чиста охайна

Так

Приміщення чисте охайне,

Так

Працівники вдягнені охайно

Так

На КПП, є шлагбаум

Так - інформація в рекомендаціях СБ.

В таблиці необхідно вказати всіх осіб,які працюють на ремонтній площадці
№
п/
п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПІБ працівника

Пройш Місяць та Влаштований офіційно /
ов
рік
проходить стажування /
навчан прийому влаштований не офіційно
ня +/-

ПІБ
-

27.04.2018

-

08.08.2012

-

11.2018

-

01.02.2019

-

06.08.2012

-

19.03.2018

-

11.2018

-

10.01.2019

ПІБ
ПІБ
ПІБ
ПІБ
ПІБ
ПІБ
ПІБ

офіційно

офіційно
не офіційно (договір)
не офіційно (договір)
офіційно
не офіційно (договір)
не офіційно (договір)
не офіційно (договір)
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9.

ПІБ
-

не офіційно (договір)
20.06.2019

10. ПІБ
-

11.2018

-

28.08.2017

-

12.2018

11. ПІБ
12. ПІБ
13. ПІБ

10.01.2017

не офіційно (договір)
ФОП
не офіційно (договір)
офіційно

14. ПІБ
-

05.05.2015

-

12.2018

-

21.06.2019

-

19.06.2019

-

02.2019

-

02.2019

15. ПІБ
16. ПІБ
17. ПІБ
18. ПІБ
19.

ПІБ

офіційно ФОП
не офіційно (договір)
не офіційно (договір)
офіційно
не офіційно (договір)
не офіційно (договір)

Висновки, примітки та пропозиції СБ:
Об'єкт частково не відповідає вимогам нормативних документів і устано ленних
інструкцій компанії. Виявлені зауваження доведені до відома Іванова І.І.
Пропозиція:
1. З метою недопущення проникнення на орендовану підприємством територію,
розкрадання матеріальних цінностей - необхідно по забору, що межує з територією
сусіднього підприємства, протягнути спіральний бар'єр безпеки типу «ЕГОЗА». Загальна
протяжність
- 10м.

