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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. Мандуиківська, 47, осЬ. 107, 36206791, Труш Антон Вікторович, 0980577594 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

і___________________________________оі(а),есІір$е-иа. сот___________________________________
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; 

на території м.Дніпро та на об ’єктах замовників
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,
і________________ ТОВ «ЕКЛІПС АЛЮМІНІУМ» не є об ’єктом підвищеної небезпеки_____________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився___________
(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 на висоті понад 1,3 метра_______________________________________
(найменування виду робіт

- роботи верхолазні_________________________ _____________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які



виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

І

робочих місць -  49 od., у тому числі тих.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  20, будівель -  0,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

приміщень -  3, виробничих об’єктів - об’єкти Замовників
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
нші відомості: Директор Труш Антон Вікторович пройшов навчання, перевірку знань 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.);
- НАПБ А. 01.001-2015 «Правша 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 №866 від 14.08.2018р.);

Головний інженер Борисенко Роман Володимирович пройшов навчання, перевірку знань і виявив
аотрібні 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);

- НАПБ А. 01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні» (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол
Чо489 від 24.05.2018);
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»

(Придніпровський ЕТЦ протокол №24-18 від 14.05.2018);
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки
України» (Придніпровський ЕТЦ протокол № 12-18 від 21.03.2018), 4 група з електробезпеки;
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

(Придніпровський ЕТЦ протокол № 12/1-18 від 21.03.2018);
На об ’єктах замовників відповідальними за безпечне виконання заявлених робіт підвищеної
небезпеки призначаються виконроби ТОВ «ЕКЛІПС АЛЮМІНІУМ», які пройшли в установленому

іюрядку навчання, перевірку знань законодавства України з питань охорони праці, правил безпечної
1гксплуатації електроустановок споживачів, їм присвоєно 4 групу з електробезпеки, правил охорони
,'іраці під час виконання робіт на висоті, мають право видачі нарядів-допуску.
Капленко Галина Григорівна -  керівник відділу охорони праці, пройшла навчання, перевірку знань:
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 23.07.2018р.);

- НАПБ А. 01.001-2015 «Правша пожежної безпеки в Україні» (ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол
JЧ°807від 02.08.2018р.);

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша охорони праці під час виконання робіт на висоті»
(ТОВ «УК «Дніпробуд» протокол №7718 від 25.07.2018 р.);
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.), 4 група з електробезпеки;

(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 26.07.2018р. №1-ОП створено службу охорони праці,
інаказом №5-ОП від 26.07.2018 р. створено постійно діючу комісію з перевірки знань працівників з
1охорони 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 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 
№3-ОП від 26.07.2018 р. інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з охорони праці № б 
при виконанні робіт на висоті», «Інструкція з охорони праці №7 при виконанні верхолазних
робіт»,________________________________________________________________________________
«Інструкція з надання першої домедичної допомоги постраждалим від нещасних випадків»._______
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли навчання з питань охорони
праці,____________________________________________________________________________________
мають відповідну кваліфікацію, 3 групу з електробезпеки, їм проводяться інструктажі з питань 
охорони праці з підвищеною небезпекою щоквартально, для решти робіт один раз на шість
місяців___________________________________________________________________________________
з реєстрацією у  Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці щоквартально, для_____
решти робітників -  один раз на шість місяців. В наявності експлуатаційна документація.________
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до затверджених в товаристві 
наказом №8-ОП від 26.07.2018 р. «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття___________________________________________________________________________________
та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у  будівельному виробництві» 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту 
В товаристві наявна нормативно-правова та матеріально-технічна бази навчально-методичного 

забезпечення
вової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

%

І
A.B. Труді
(ініціали та прізвище)

ЗО серпня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальн9му 
Органі Держпраці 20 -#р. № Я Р ?  J

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.


