
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Екліпс Алюмініум»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47, оф. 107, 36206791, Труш Антон Вікторович, 0980577594 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________________________ E-mail: ot(a),eclipse-ua.com________________________________
телефаксу, адреса електронної 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;

_______ згідно договорів підряду на території України__________
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 укладався____________

(найменування страхової компанії,
______________ ТО В «ЕКЛІПС АЛЮМІНІУМ» не є об ’єктом підвищеної небезпеки____________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 13.07.2020 р._________
(дата проведення аудиту)

Я, директор ТОВ «ЕКЛІПС АЛЮМІНІУМ» Труш Антон Вікторович__________________________
(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, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників

(найменування виду робіт

- підйомники для підіймання праиівників,___________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

а саме підйомники (Ьасадні- електричні підвесні ZLP 630, заводські номери №12122018, №51112018,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

№07122018, №15122018, №02122018, дата виготовлення - 2018 рік, Китай_______________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм -10 , будівель -  0,______________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
приміщень -  З, виробничих об ’єктів -  об ’єкти Замовників______________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
___________________ иехів -  1, дільниць -  1, структурних підрозділів -  5________________________
___________________________________________ (цехів, дільниць, структурних підрозділів)_______________________________________

Інші відомості: директор Труш Антон Вікторович пройшов навчання і виявив потрібні знання:_______
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»,
«Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових___________

актів з охорони праці (ГОВ «УК «Дніпробуд» протокол № 162/44/2018 від 23.07.2018 р.);____________
- НАПБ А. 01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні» (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол_____
№807 від 02.08.2018р.); _________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»_________________
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №1294 від 23.10.2019 р. посв. №15892);__________________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правша
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правша пожежної безпеки в Україні»_____
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол № 1463 від 14.12.2018 р. посвідч. №14868), 4 група з електробезпеки;
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правша охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №176 від_______
30.08.2018р. посвідч. №06320);_______________________________________________________________
Головний інженер Борисенко Роман Володимирович пройшов навчання і виявив потрібні знання:______

- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»,
«Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових___________

актів з охорони праці (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол № 16/1-18 від 29.03.2018);__________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша охорони праці під час виконання робіт на висоті»_________________
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №1294 від 23.10.2019 р. посв. №15894);__________________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правша безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,____________
«Правша технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правша пожежної безпеки_____
України» (Придніпровський ЕТЦ протокол № 12-18 від 21.03.2018), 4 група з електробезпеки;_______

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правша охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №176 від_______
30.08.2018 р. посвідч. №06321); ___________________________________________________________

Наказом №09/01/1 від 09. 01.2020 р. відповідальним за здійснення нагляду за утриманням та_____
безпечною експлуатацією фасадних підйомників призначено директора Труша A.B., відповідальним за 
утримання фасадних підйомників для підіймання працівників в справному стані призначено головного
інженера Борисенка Р.В._____________________________________________________________________

____ Відповідальними за безпечну експлуатацію колисок приводних для підіймання працівників та_____
виконання робіт з фасадних підйомників на об ’єктах замовників призначаються виконавці робіт,
закріплені наказом за об ’єктом. Виконавці робіт проходять в установленому порядку навчання,______
перевірку знань з питань охорони праці.________________________________________________________
Виконавець робіт Гальченко Віктор Леонідович пройшов навчання і виявив потрібні знання:__________
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»,
«Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів______

з охорони праці (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол № 162/44/2018 від 23.07.2018 р. посв. №7505);______
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»__________________
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №1294 від 23.10.2019 р. посв. №15889);__________________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правша безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правша
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правша пожежної безпеки в Україні»_____
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол № 1463 від 14.12.2018 р. посвідч. №16-17-21), 4 гр. з електробезпеки;
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правша охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №378 від_______
01.04.2019 р. посвідч. №4723);



- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»,
«Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових____________

актів з охорони праці (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол № 162/44/2018 від 23.07.2018 р. ПОСВ. №7504);
- НАПБ А. 01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні» (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол_____
№ 807від 02.08.2018р. посв. №03105657);_______________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша охорони праці під час виконання робіт на висоті»__________________
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №1294 від 23.10.2019 р. посв. №15893);__________________________

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правша безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правша
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правша пожежної безпеки України»______
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №782 від 27.07.2018 р., посв. №7719), 4 група з електробезпеки;

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правша охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №176 від_______
30.08.2018р. посвідч. №06323);___________ ___________________________

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

В ТОВ «ЕКЛІПС АЛЮМІНІУМ» наказом від 26.07.2018 р. №1-ОП створено службу охорони праці, 
наказом №5-ОП від 26.07.2018 р. створено постійно діючу комісію з перевірки знань працівників з 
охорони праці у  складі: голова комісії Труш A.B. -  директор; члени комісії Борисенко Р.В. -  головний
інженер та Капленко Г.Г. -  керівник відділу охорони праці. Всі члени комісії пройшли навчання і______
перевірку знань з питань охорони праці.________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

З робітниками товариства проводяться інструктажі з питань охорони праці, що підтверджується
відмітками записами в журналах реєстрації інструктажів; розроблені та введені в дію наказом_____
№9-ОП від 26.07.2018 р. інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з охорони праці № 6 
при виконанні робіт на висоті», «Інструкція №2 з надання першої домедичної допомоги постраж-
далим від нещасних випадків», розроблені та введені в дію наказом №8Р-ОП від 28.07.2020 р._________
«Інструкція з охорони праці № 67 під час виконання робіт на колисках приводних для підіймання
працівників», «Інструкція з охорони праці №68 під час експлуатації фасадних підйомників_________.
(будівельних колисок)». __________________________________________________________________
Працівники, які залучаються до виконання робіт за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників та до експлуатації фасадних підйомників, мають відповідну кваліфікацію -монтажник з
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду:____________________________________
Гержан Сергій Геннадійович (ТОВ «УК «Дніпробуд», протокол №302 від 18.03.2019 р., посв. №8220), 
Горбачов Олексій Валентинович (ТОВ «УК «Дніпробуд», прот. №740 від 19.07.2018 р., посв. №8218), 
Слєпов Володимир Володимирович (ТОВ «УК «Дніпробуд», прот. №740 від 19.07.2018 р., посв. №8217), 
Носенко Олександр Володимирович (ТОВ «УК «Дніпробуд», прот. №131 від 07.02.2019 р., посв. №1577), 
Горбачов Віктор Валентинович (ТОВ «УК «Дніпробуд», прот. №740 від 19.07.2018 р., посв. №8219), 
Гаврюшов Валерій Володимирович (ТОВ «УК«Дніпробуд», прот. №131 від 07.02.2019 р., посв. №1576),
Тімахов Дмитро Миколайович (ТОВ «УК «Дніпробуд», прот. №740 від 19.07.2018 р., посв. №8216),_____
Будько Олександр Валентинович (ТОВ «УК «Дніпробуд», прот. №740 від 19.07.2018 р., посв. №8215), 
Таранович Дмитро Володимирович (ТОВ «УК «Дніпробуд», прот. №740 від 19.07.2018 р., посв. №8221), 
Тукалов Костянтин Андрійович (ТОВ «УК «Дніпробуд», прот. №131 від 07.02.2019 р., посв. №1582). 
Вони пройшли перевірку знань правш безпечної експлуатації з присвоєної кваліфікації в ТОВ «Екліпс
Алюмініум» прот. № 1-М-бд-20 від 18.06.2020 р., навчання та перевірку знань: з питань охорони_____
праці (ТОВ «Екліпс Алюмініум» прот. №2-ОП- бд-2020 від 05.08.2020р.), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (ТОВ «Екліпс Алюмініум» прот. №1-В-бд-2020 від_____
07.08.20 р.), НПАОП 0.00-1:80-18 «Правша охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кра 
нів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (ТОВ «Екліпс Алюмініум» прот. №1-К-бд-2020 
від 11.08.20 р.), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правша охорони праці під час роботи з інструментом та прист
роями», ТОВ «Екліпс Алюмініум» прот. №1-І-бд-2020 від 14.08.20 р), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правша без
печної експлуатації електроустановок споживачів», «Правша технічної експлуатації електроустановок
споживачів», «Правша пожежної безпеки в Україні» (ТОВ «Екліпс Алюмініум» прот. №2-Е-бд-2020



від 19.08.2020 р.), мають II групу з електробезпеки. Працівникам проводяться інструктажі_________
з питань охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки -  не рідше 1 разу на 3 місяці з______
реєстрацією у  Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. В наявності експлуатаційна 
документація заводу-виробника на фасадні підйомники, вони пройшли обов 'язкову державну серти
фікацію згідно з Переліком продукції, що підлягає обов ’язковій сертифікації в Україні, затвердженим 
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 
01.02.2005 р. № 28, люлькам проведено повний первинний технічний огляд експертом технічним «Чорно
морського експертно-технічного центру Держпраці 12.04.2019 р. та частковий технічний огляд експер
том технічним ТОВ НВФ «Промсервіс-діагностика» 11.06.2020 р.___________________________________

Працівники відповідно до затверджених в товаристві наказом №75-ОП від 14.07.2020 р. «Норм 
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захис
ту працівникам, зайнятим у  будівельному виробництві» забезпечені: касками захисними, поясами____
Запобіжними лямковими, рукавицями, жилетами сигнальними, спецодягом та спецвзуттям. На______
підприємстві наявні технічні паспорти та інструкції з експлуатації засобів індивідуального захисту. 
Працівники також забезпечуються аптечками із засобами першої домедичної допомоги. Видача засобів 
захисту реєструється в Журналі обліку видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту. 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту 
У ТОВ «ЕКЛІПС АЛЮМІНІУМ» затверджені програми навчання з питань охорони праці та питання для 

перевірки знань. Під час навчання, проведення інструктажів з охорони праці використовуються наступні 
законодавчі та нормативно-правові акти: Постанова ВР України №2694-ХІІ від 14.10.1992 р. Закон 
України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов'яз
кове державне соціальне страхування», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведен
ня навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про служ- 
бу охорони праці», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелікробіт з підвищеною небезпекою», НПАОПО.ОО-1.15-07 
«Правша охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правша охорони праці

під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правша охорони праці під час_____
вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 40.1-1.21-98
«Правша безпечної експлуатації електро установок споживачів» та інші.____________________________ ^

Обладнано кабінет з охорони праці, який забезпечений також нормативно-технічною літературою,_____
такатами, інструкціями, зразками 313.__________________________________________________________

нормативно-пр^рової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

A.B. Труш
(ініціали та прізвище)

Декларацій за^Ші'^рОвана у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці /d ?  /X s/s/yt і ' '  2(Х^Ь. № _____ .

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 відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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