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вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬТАН-Д»___________________________________________

49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул..Тверська , буд.31 А. Код ЄДРПОУ-34883314.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДР1ЮУ,

Греков Олександр Олександрович, т. 056 37652 96,
прізвище, ім'я та  по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошта; 

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

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,

Дніпропетровська обл.
адреса електронної пошти; місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу , номер і дата його вдачі)

Я, Греков Олександр Олександрович, директор,
(прізвище, ім'я та пб 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, 
устаткування підвищеної небезпеки:

_____ зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (пЛ8 додатку 6 до «Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджених 
Постановою К МУ від 07.02.2018р. №48 - 3чол. __________________ _______ __________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткованіія підвищеної небезпеки, тип або марка

(за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

зварювальні роботи (п.19 додатку 6 до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатку
вання підвищеної небезпеки, затверджених Постановою КМУ від 07.02.2018р.
№48») -1 чол.

без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Згідно вимог розділу III. Ст.. 13 Закону України «Про охорону праці» відповідальним за 

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки у



ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКНО СЕРВІС» є інженер з 
охорони праці ГлобаС.В.

3 2013р. в Товаристві випадків виробничого травматизму не було.
Наказом №3 від 24.05.2017р. про службу охорони праці відповідальним за охорону праці 
призначено інженера з охорони праці Глобу С.В.

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

Робота відповідального з питань охорони праці здійснюється в повному обсязі відповід
но до річного та місячних планів робіт, затверджених директором. Розроблені і затвер
джені переліки питань для перевірки знань по професіям та екзаменаційні білети.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Робота з питань охорони праці проводиться у відповідності до вимог Система управління 
охороною праці в ТОВ «АЛЬТАН-Д», затвердженої наказом №3 від 03.01.2018р.

засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально -  методичного забезпечення)

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 2018р. 
розроблені та затверджені встановленим порядком.

У ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАН-Д» про 
проходження медоглядів. Розроблені графіки та поіменні списки проходження 

працівниками відділу медоглядів. Випадків несвоєчасного проходження медоглядів 
працівниками станом на поточний час не виявлено. Розроблене і затверджене наказом №8 
від 03.01.2018р. «Положення про організацію первинних і періодичних медичних оглядів»

У Товаристві переглянуті та затверджені наказом №24 від 21.01.2018р. 26 інструкцій з 
охорони праці за професіями та за видами робіт. Ведуться журнали реєстрації 
розроблених та обліку виданих інструкцій. Інструкції з охорони праці за професіями та 
за видами робіт, розроблені безпосередніми керівниками робіт.
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту за

безпечені 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.
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 №5 від 
03.01.2018р.

Перевірка знань з питань охорони праці проводиться комісією, призначеною наказом 
директора №5 від 24.05.2017р.

Директор Греков О.О., заступник директора з будіництва Усенко Ю.А.,
Інженер з охорони праці Глоба С.В., інженер з обладнанняЗагубинога Е.А., 

інженер-будівельник Грекова М.О., інженер-механік Оберніхін А.О. пройшли навчання в 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно загального курсу охорони праці, 
нормативно-правових актів з охорони праці (протокол №164 від 06.07.2017р., протокол 
№211 від 22.06.2017р., протокол №408 від 08.11.2017р.)).

згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (протокол 
№232 від 05.07.2017р., протокол №400 від 02.11.2017р.), НПАОПО.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями»(протокол №196 від 
15.06.2017р., протокол №381 від 19.10.2017р.), НПАОП40.1-1.21-98 «Правила безпечної екс
плуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протокол №194 від 14.06.2017р.).
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Підприємство забезпечено машинами, механізмами, обладнанням для виконання заявлених 
видів робіт.

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 №5 від 03.01.2018р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАН-Д» забезпечене 

необхідною нормативно-правовою документацією з питань охорони праці.

0 .0 .  Греков
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці <« *£ /» _____ 2018 р. №  ^

Примітки:
1. Ф ізична 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 маю ть відмітку в паспорті.".


