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ДЕКЛАРАЦ ІЯ О  ̂ ЛИП 2019

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«РЕАЛІТПРОМ» 51909 . Дніпропетровська обл., м. Кам ’янське проспект 
Конституції, буд. ЗО, офіс 206

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвищ е,,

___________ код згідно з ЄДРПОУ 38928359 Гоманюк Олександр Володимирович_____
ім'я та по батькові керівника, номер телефону;

__________________ -тел. (0569)565-939, E-mail realitprom&j.ua__________________
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; 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

______________ роботи виконуються за договіром підряда
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, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,_____ Гоманюк Олександр Володимирович директор______________________ __
(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 в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

Роботи верхолазні.
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій.
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Кількість робочих місць —7, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

_____________________________________виникнення травм- 4______________________________________



відповідного дозволу, кількість робочих місіш, \ тому числі тих,

пвель і споруд (приміщень)-!, виробничих о б ’єктів -1
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Функції охорони праці наказом №  4/ОТ від 04.01.2019 р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

__________________покладені на заступника директора Гоманюка С.В..______________
Наказом №  З/ОТ від 04.01.2019 р. створенна комісія з перевірки з питань

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони праці працівників
наявніспо служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

підприємства, атестована з питань охорони праці та відповідних НПАОП.________
та інсіруктажу з ігитань охорони праці, ексшгуатаційної докумеїггації, засобів індивідуального захисту,

Голова комісії - директор Гоманюк Олександр Володимирович ; члени комісії є: 
заступник директора —Гоманюк Сергій Володимирович; начальник дільниці-Сугаль 
Олександр Васильович.

нормагивно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Відповідальною особою за виконання робіт з підвищеною безпекою, призначено 
начальник дільниці Сугаль О. В. (наказ №5/ОТ від 04.01.2019 р.)

Відповідальною особою за електрогоподарство підприємства, призначено________
начальник дільниці Сугаль О.В. (наказ М 6 /О Т  від 04.01.2019р.)________

Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, призначено_________
начальник дільниці Сугаль О.В. (наказ № 7/ОТвід 04.01.2019 p.).
Віповідальною особою за час роботи з інструментами та пристроями 
призначити начальника дільниці Сугаль О.В. (наказ № 13/ОТ від 04.01.2019 p.).

Директор Гоманюк О.В..вЛП «Придніпровський ЕТЦ» пройшов навчання та 
перевірку знань Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області

Законів України «Про загальнообов ’язкове державне соціальне страхування» , 
«Про об ’єкти підвищенної небезпеки» (витяг з протоколу № 83-17 від 20.12.2017 р.) 
в ТОВ « УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» «Правила пожежної безпеки України» IVгрупи  
до1000 В (витяг з протоколу № 031 від 23.02.2018 p.); ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
пройшов навчання та перевірку знань Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві»(ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з протоколу 
№  6/1-18 від 05.02.2018 p.), в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань 
«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН  В 2.5-20-2001 
(витяг з протоколу №  243 від 23.12.2016р.) в «УК Спектр» пройшов навчання та 
перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 
0.00-1.15-07 (витяг з протоколу № 211 від 18.11.2016р.) в ДП  «Придніпровський 
ЕТЦ» пройшов навчання та перевірку знань Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу №  44/1-18 від 
25.07.2018p.); вД П  «Придніпровський ЕТЦ» пройшов навчання та перевірку знань 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 
“Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ’’(витяг з 
протоколу №  342 від 26.12.2016р.

Заступник директора Гоманюк С.В.. в ДП «Придніпровський ЕТЦ» пройшов 
навчання та перевірку знань Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській



асті Законів України «Про загальнообов ’язкове державне соціальне 
ірахування» . «Про об ’єкти підвищенної небезпеки» (витяг з протоколу №83-17 від 

0.12.2017 р.) в ТОВ « УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» «Правила пожежної безпеки України» 
IVгрупи доІООО В (витяг з протоколу № 031 від 23.02.2018 p.); ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» пройшов навчання та перевірку знань Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві»(ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з протоколу 
№ 6/1-18 від 05.02.2018р.) в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань 
«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН  В 2.5-20-2001 
(витяг з протоколу №  243 від 23.12.2016р.) в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання 
та перевірку знань «Правша охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 
0.00-1.15-07 (витяг з протоколу №  211 від 23.12.2016р.) в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» пройшов навчання та перевірку знань Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу №  44/1-18 від 
25.07.2018 p.); вД П  «Придніпровський ЕТЦ» пройшов навчання та перевірку знань 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 
“Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ’’(витяг з 
протоколу №  342 від 26.12.2016р.)
Начальник дільниці Сугаль О.В.. в ТОВ «УК СПЕКТР» пройшов навчання та 
перевірку знань в комісії ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області Законів 
України «Про загальнообов ’язкове державне соціальне страхування» , «Про 
о б ’єкти підвищенної небезпеки» (витяг з протоколу №037 від 01.03.2018р.) в ТОВ 
« УК Спектр» «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» «Правила 
пожежної безпеки України» IV  групи до 1000 В (витяг з протоколу № 031 від 
23.02.2018p.); ДП «Придніпровський ЕТЦ» пройшов навчання та перевірку знань 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»( 
ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з протоколу № 6/1-18 від 05.02.2018 р.) в ТОВ «УК 
Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила безпеки систем 
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В 2.5-20-2001 (витяг з протоколу №  
243 від 23.12.2016р.) в ДП«Запорізький навчааьно-курсовий комбінат» пройшов 
навчання та перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу № 66 від 16.01.2019р.) в 
ДП«Запорізький навчально-курсовий комбінат» пройшов навчання та перевірку знань 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями (витяг з 
протоколу №  84 від 18.01.2019р.) в ДП  «Придніпровський ЕТЦ» пройшов навчання та 
перевірку знань Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу №  44/1-18 від 25.07.2018 p.): в ДП  
«Придніпровський ЕТЦ» пройшов навчання та перевірку знань Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-5.11-85 “Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ’’(витяг з протоколу №  342 від 
2612.2016р.)
Наказом на підприємстві переглянуті і затверджені положення про:



поження про службу охорони праці ( наказ №  8/ОТ від 10.01.2019р.): 
эложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

.раиі ( наказ №10/0твід10.01.2019р.);
-положення про систему управління охороною праці (СУОП)( наказ № 11/ОТ 
від 15.012019р.)
Наказом по підприємству від 04.01.2019р № 9/ОТ створена служба з охорони 
праців відповідальна особа заступник директора Гоманюк С.В.
Робітники ТОВ «РЕАЛИПРОМ» Маслянка В.В., Бондаренко 0 .0 . які пройшли 
навчання в ТОВ “Учбовий Комбінат’’Дніпробуд” (витяг з протоколу №  772 від 
17.07.2018р.)присвоєно кваліфікація верхолазів б-розряда ;Риженков В.О. пройшов 
навчання і отримав посвідчення зварника №  11-ДН-58 в ТОВ ПНП 
“Коксохімтепломонтаж” (витяг з протоколу №  11 від 29.01.2018р.)
З працівниками підприємства проводиться інструктажі з охорони праці ( Вступний 
інструктаж: Первинний інструктаж; Повторний інструктаж; Позачерговий 
інструктаж: Цельовий інструктаж).
В наявності експлуатаційна документація, паспорти та інструкціі на обладнання 
яке використовується при виконнані заявлених робіт.
В наявності інструкції з охорони праці, затверджені та введені в дію наказом_____
№  14/ОТвід 04.01.2019 р.
Інструкція з охорони праці №  23 для слюсаря-ремонтника;
Інструкція №  1 з надання першої долікарняної допомоги:
Інструкція з охорони праці №  2 для газозварювальника (газорізальника):
Інструкція з охорони праці №  З для осіб, шо виконують малярні роботи;
Інструкція з охорони праці №  4 при виконанні робіт на висоті;
Інструкція з охорони праці №  5 для слюсаря-сантехніка:
Інструкція з охорони праці № 6 для стропальника;
Інструкція з охорони праці №  7 при виконання робіт з пропан-бутановими сумішами 
для зварювання та різання металу;
Інструкція з охорони праці №  8 при вантажо-розвантажувальних роботах; 
Інструкція №  9 про заходи пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт: 
Інструкція з охорони праці № 10  для електрозварювальника ручного зварювання: 
Інструкція з охорони праці № 1 1  для осіб, шо обслуговують кисневі балони та 

кисневе обладнання;
Інструкція з охорони праці №  12 при виконанні робіт з ручним електрифікованим 

інструментом;
Інструкція з охорони праці №  13 при роботі зі слюсарним інструментом;

Інструкція з охорони праці №  14 при роботі на персональному комп'ютері;
Інструкція №  15 з безпечної експлуатації, транспортування і зберігання балонів зі 
стисненими, зрідженими та розчиненими газами:
Інструкція з охорони праці № 1 6  при виконанні газонебезпечних робіт;
Інструкція №  17 з пожежної безпеки:
Інструкція з охорони праці №  18 для лицювальника-плиточника;
Інструкція з охорони праці №  19 для покрівельника:
Інструкція з охорони праці №  20 для електромонтера:
Інструкція з охорони праці № 21 для персоналу по електробезпеці на першу групу. 
Інструкція з охорони праці № 22 для електромонтера по ремонту 
електроустаткування;
Посадова інструкція директора;



jadoea інструкиія начальник дільниці; 
jcadoea інструкція заступник директора;

Іосадова інструкиія інженера з охорони праиі.
На підприємстві ведуться наступні журнали;
-реєстраиії всупного інструктажу з питань охорони праці;
-реєстрації інструктажів з питань охорони праиі на робочему місці;
-реєстраиії інструкцій з охорони праці;
-видачі інструкцій з охорони праці;
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; 
-протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
-реєстраиії нещасних випадків на виробництві.
Робітники підприємства проходять навчанн . перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці (протокол № 10 від 09.01.2019 р .)____________

Працівники ТОВ «РЕАЛІТ ПРОМ» забезпечені спецодягом, спецвзуттям, та______
засобами індивідуального захисту у повному обсязі. Пояси запобіжні {пройшли______
випробування; пояс страхувальний 2 П Б -  1 шт. Акт перевірки №1 від 15.02.2019 p.), 
дробини (пройшли випробування; дробина металева інв№  ЗФ00291, ЗФ00292. Акт 
№04 від 15.02.2019 р.)..протигази шлангові ПШ-1Б (З шт.), газоаналізатор 
універсальний УГ-2 (1шт.), сигнально-рятувальні мотузки (2шт.), кутова шліфувальна 
машина (З шт.), кутова шліфувальна машина (3шт.), ломи (3шт.), відра (3шт.),каски 
(4 шт.)

Фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони 
праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, 
тощо) та технічної документації Підприємства зберегається на електронних носіях.
Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та______________
актуалізується._______________________________________________________

В наявності правила з охорони праиі відповідно до діючого реєстру НПАОП, а
саме;
ЗУ №229 - IV  від 21.11.2011 р. Закон України «Про охорону праці»_______________
Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011 р. Порядок видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застасування) від 07 лютого 2018
року №  48 машин, механізмів устаткування, підвищеної небезпеки._________________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті_____
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями._____________________________________________________________________
НПА ОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників________
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту. ________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і______

перевірки знань з питань охорони праці__________________________________________
НПА ОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праиі_______
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці______________
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів____________
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок_________
споживачів



лказ МОЗ №246 від 21.05.2007 p. Порядок проведення медичних оглядів_________
іраиівників певних категорій________________________________________________________

Наказ міністерства № 273 від 16.05.2013 р. Правила технічної експлуатації
електроустановок______________________________________________________________
НПАОП45.2-7.02-12 Система стандартів безпекипраці. Охорона праці і 
промислової безпеки у будівництві (ДБН)
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском»
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних 
робіт»

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охрони 
праці та промислової безпеки під час виконання робіт, підвищеної небезпеки які 
декларуються.______________________________________________________________________

Гоманюк Олександр Володимирович
(ініціали та прізвище)

0 6  20У^Р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держнраці 20 ______.

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. Реєстрацііїний 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.".

ШЧ-


