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I Центр наданій адміністративних послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вчмогям-f^''̂ ^ -
законодавства з питань охорони праі^і ”—  о с; пил ?ЛШ—  °̂-Р

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЛЬТАН -Д  » , місцезнаходження: 49051, Дніпропстповська обл.. місто Дніпро. 

______________ В У Л И Ц Я  Тверська . будинок 31 А . код ЄДРПОУ - 34883314 .
(для юридичної ocoiw; ііаммеїіуваїггія юридичної осоо іі, місцезнаходження, код згідно з t  ДНІ 10У,

керівник -директор Греков Олександр Олександрович , тел. +38056 376 52 96
прізвище, ім'я іа  не Оаіькові керівника, номер телефону, іелефаксу, адреса електронної іюшти; 

для фізичної особи  - нідприємил: прізвище, їм я та по Оатькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер іслсфону, телефаксу, а^трсса елск-фонної пошти------

місце виконання робіт підвищеної небезпеки - м. Дніпро та Дніпропетровська область на 
об’єктах Замовників згідно укладених договорів.

місце виконання рооїт  підвищеної неОезпеки ~ 

та/аЬо експлуатації (застосування)маіііин, механізмів, устатковання підвищеної нсоезпски)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті

ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 

не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки._______________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Греков Олександр Олександрович , директор,
(прізвище, їм я га по батькові керівника юридичної осоЬи або фізичної осоон  - підприсмця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо

гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро

біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко

вання підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1^ метра.
(найменування виду рооїт  підвищеної нсосзнекн 

та/аОо машин, механізмів, устатковання підвищеної неОезпекн, тип аОо марка (за наявності) номер паргії, дата виготовлення, країна 

походження, які виконуються та/аоо експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідною дозволу

На підприємстві працюють 10 ( десять') осіб, з них на яких існує підвишениіі ризик вини

кнення травм — 4(четверо ) осіб. __________ ________ __________________________________
кількість робочих М ІСЦЬ, утом у числі гнх на я к и х  існує підвищений ризик виникнення іравм.

Офісне та складське приміщення розташоване за адресою: 49051 .м. Дніпро, вул. Тверсь

ка . 31 А (договір оренди нежитлового приміщення № 1/10 від 01.11.2017 p.. укладений з жит

лово- будівельним кооперативом «Проектувальник»). Роботи виконуються на об‘єктах замов- 

ників відповідно до договорів надання послуг.
Ііудівсль 1 споруд (приміщень), вироОннчнх оіУектів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І відомості:

Наказом № - 10 від 12.10.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті 

з правом видачі наряд-допусків призначено заступника директора з будівництва Усенко Ю.А.



На підприємстві переглянута комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від

l2.10.2018 року №5/1- ОТ , члени якої: директор Греков P.O.. заступник директора з будівниц

тва Усенко Ю.А., інженер з охорони праці Глоба С.В. пройшли навчання та перевірку знань: 

Директор Греков P.O., заступник директора з будівництва Усенко Ю.А., інженер 

з охорони праці Глоба С.В. пройшли навчання в ТРВ «Учбово-курсовий комбінат ПроФі 

Лайн » та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській об

ласті згідно чинного Законодавства України про охорону праці. Рсновні положення Закону 

України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та 

взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство України про працю. Витяг з протоко

лу №164 від 06.07.2017 р. Посвідчення №04665, № 04666 . № 04667

Дирекі ор Греков P.P., інженер - будівельник Грскова М .Р.. інженер з о х о р о н и  

праці Глоба С.В., пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та пе

ревірку знань в комісії Головиого управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно За

конодавства про працю: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил 

пожежної безпеки, 4 група з електробезпеки до 1000 В. Виписка з протоколу №194 від

14.06.2017 р. Посвідчення № 03737. №03739. № 03741.

^  Директор Греков p .p ., заступник директора з будівництва Усенко Ю.А., інженер 
з охорони праці Глоба С.В., інженер - будівельник Грскова М .Р., пройшли навчання в 

ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управ

ління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПЛОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 

праці під час виконання робіт на висоті». Виписка з протоколу № 214 від 23.06.2017 р. Посвід

чення №04154. №04155. №04156. № 04157

> Директор Греков P.P., заступник директора з будівництва Усенко Ю.А., інженер 
з охорони праці Глоба С.В., інженер - будівельник Грекова М .Р., пройшли навчання в 

ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управ

ління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009). Виписка з протоколу № 232 від

05.07.2017 р. Посвідчення № 04533 , №04534 , №04535, № 04537 .

> Директор Греков P.P., засту пнпк директора з будівництва Усенко Ю.А., інженер 

з охорони праці Глоба С.В., інженер - будівельник Грскова М .Р., пройшли навчання в 

ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» згідно « Правила пожежної безпеки в Україні ». 

Виписка з протоколу № 230 від 04.07.2017 p.. Посвідчення № 03047201, 03047202. 03047203, 

03047205 ■

> Директор Греков P.P., засітиннк директора з будівництва Усепко Ю.А., інженер 

з охорони праці Глоба С.В., інженер - будівельник Грекова М.Р.. пройшли навчання в 

ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» згідно та перевірку знань в комісії Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 « Правила охо

рони праці під час роботи з інструментом та пристроями » Виписка з протоколу № 196 від

15.06.2017 p.. Посвідчення № 03802. № 03803,№ 03804.№ 03806 .
(прізвище, ім’я іа по батькові осіб, які відіїовідаюіь, ш дочриманним вимог законодавсгва з іінгань охорони праці іа промислової безпеюі

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 ЗУ «Про охорону праці» наказом №3/1-РТ від 

12.10.18 р. переглянута служба охорони праці. Функції служби охорони праці підприємства по

кладаються на інженера з охорони праці Глобу С.В.
наявністю служЬи охорони праці.

Монтажник з монтажу сталевих та з/б конструкцій Сухоребрий О. М.. - пройшов навчання в 

ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» за професією - монтажник сталевих та залізобе

тонних конструкцій 4-го розряду . Протокол № 422 від 16.11.2017 р. Посвідчення № 08558. 

Монтажники з монтажу сталевих та з/б конструкцій Черних І. В.. Котельников І.Г. - прпйштти 

навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» за професією - монтажник сталевих 

та залізобетонних конструкцій 4-го розряду .Протокол № 309 від 31.08.2017 р.

Муляр Черних І.В. пройшов навчання і перевірку знань в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 

Профі Лайн» за професією муляр 4-го розряду Протокол № 219 від 26.07.2017 р.

Монтажник з монтажу сталевих та з/б конструкцій Сухоребрий М.В. - пройшов навчання в 

ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» за професією - монтажник сталевих та залізобе

тонних конструкцій 4-го розряду . Протокол № 422 віл 16.11.2017 р. Посвідчення № 08559

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», перегляну

то, затверджено та введено в дію:
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з
-Положення про службу ОХОРОНИ праці (наказом № З від 03.01.2018 рЛ:

-Положення ПРО ПОРЯДОК проведення навчання і перевірки знань з питань о х о р о н и  праці 
(наказом № 5 від 03.01.2018 р.)

Відповідно д о  с т . 13 Закону України «Про о х о р о н у  праці», з метою забезпечення функ

ціонування системи охорони праці на підприємстві, переглянуто, затверджено та введено в дію: 

-Положення ПРО систему управління охороною праці (СУОШ.( наказ № 1 від 03.01.2018 ) 
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло

женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальними особами за ведення:

«Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань».

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці ».

«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».

«Журнал огляду риштувань підмостей».

«Журнал протоколів перевірки знань».

«Журнал обліку видачі наряд-допусків».

«Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань».

«Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313». призначено інже

нер з охорони праці Глоба С.В.С Наказ № 5- ОП від 01.07.2017 р . )

Наказом № Я-1 від 03.01.2018 р. затверджено та введено в дію систему управління якістю вико

нання будівельно-монтажних робіт, яка відповідає нормам та положенням ДСТУ-ISO 9000-2001 

Наказом № 24 від 21.01.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за про

фесіями та видами робіт.

Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань, що підтверджується 

протоколами від 23.01.2019 р. №№ 01. 02. комісії з перевірки знань з питань охорони праці TQB 

«АЛЬТАН - Д»: (Закону України «Про охорону праці». «Про загальнообов‘язкове державне со

ціальне страхування». «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих віпппвігтно до них нор

мативно-правових актів з охорони праці в обсязі виконуваних робіт, інструкцій з охорони праці 

за професіями та видами робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електро

установок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил 

пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті». НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ЛБН А.3.2- 

2-2009), НПАОП 0.00-1.71-13 « Правила охорони праці під час роботи з інструментом та при

строями » відповідні інструктажі з охорони праці. Наказом № 24 від 21.01.2018 р. переглянуті, 

затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт: Інструк

ція вступного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки: Інструкція з пожежної безпеки: Ін

струкція з ОП по наданню першої допомоги при нещасних випадках. Інструкція з ОП при вико- 

нанні робіт на висоті: Інструкція з ОП при виконанні робіт на драбинах: Інструкція з ОП при 

виконанні робіт в діючих електроустановках: Інструкція з ОП для монтажника сталевих та ж/б 

конструкцій . Інструкція з ОП для муляра .. Інструкція з ОП загальна для всіх спеціальностей .

інструкцій про проведення навчання та інструктажу ч питань охорони праці, експлуатаційної документації.

Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від 08.07.2019р. В 

наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що викорис

товується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуа

тації на: пояси запобіжні універсальні зі стропом- 2 одиниці, драбина універсальна Світязь 

Зх9сх.. риштування будівельні).

Для виконання заявлених робіт на підприємстві мається в наявності наступне обладнання:

- Драбина універсальна Світязь Зх9сх.

- Пояс запобіжний універсальний 1 ПЛ-К2. зав. №035756. №035768. 2009 р. в.. Україна.

- Риштування будівельні сталеві ’’Атлатіт ” . 120 м2. 2009 р. в.. Україна.

- Пилка кутова дискова Makita 9565 Н .

- Електродриль ударна Makita HP 2051 .

- Відбійний електромолот Makita НМ 1203 С .

- Зварювальний універсальний випрямляч/полуавтомат ВДИ/-200Е Патон . Україна.

- Кутова шліфувальна машина WE24- 230MYT .

- Електродріль Makita 6510 L V R .

- Карабін сталевий Ranger - 4 од.

- Несучий та страхувальний канат - 2 комплекти.



- Сидіння - 1 од.
- Зачіплювач тросовий - 2 од.

- Рятувальні мотузки - З од.

- Ударний гайковер Makita 6905 Н- 2 од.

- Перфоратор Makita HR 2470 - 2 од.

- Шуруповерт Metabo PM BS - 2 од.

Обладнання та устатковання для виконання робіт на висоті (пояси запобіжні універсаль

ні зі стропом- 2 одиниці, драбина універсальна Світязь Зх9сх.. риштування будівельні') пройш

ли випробування статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства - акт від

10.07.2019 р .

Працівники ТОВ «АЛЬТАН - Д » забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 

захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального за

хисту». що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та про

водиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно 

до вимог законодавства та документів з експлуатації виробни

ків.__________________________________________ ____________________________________________
засооїв індивідуального захисту.

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових 

актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ. СОУ. СТП тошо). будівельних норм і правил 

(СНиП. ДБН. вен . ВБН тощо) та технічної документації підприємства складає понад 25 видань 

у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, зберігаєть

ся та актуалізується.

Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки 

та охорони праці (Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 

виконання робіт на висоті. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроуста

новок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 0.00- 

1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 

НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009). 

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».. Положення про порядок за

безпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індиві

дуального захисту. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці НПАОП 

0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 

підприємства. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. 

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що 

діють на підприємстві. ННАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення робото

давцями охорони праці працівників, та інші.

4

иормативно'правової та матеріально-технічної бази

На підприємстві організовано і проводиться попередній (при прийнятті на роботу) та пе

ріодичний (на ПРОТЯЗІ трудової діяльності) медичні огляди працівників. Заключний акт за ре

зультатами періодичного медичного огляду працівників підприємства від 29.10.2018 р. КЗ 

«Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8».

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАН- Д ». Ліцензії Державної архітектурно-будівельної ін

спекції України Наказ № 27- Л від 29.06.2017 р. на здійснення господарської діяльності, 

пов’язаної із створенням об’єктів архітектури. Та Дозволу виданого Головним Управлінням 

Держпраці у Дніпропетровській області за № 1087.18.12 діє з 12 грудня 2018 р до 12 грудня 

2023 р.

При прийомі працівників на роботу у ТОВ «АЛЬТАН - Д » проводиться під розписку 

ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробни

чих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих вироб

ничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 

що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 

додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро-



/ підвищеної небезпеки. Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників 

забезпечують додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової 

безпеки під час виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки.
навчально-ме ГОДИЧНОГО ’заОезпечення)
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0 .0 . Греков
(питали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2019 р. № ________

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


