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Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕНТА - ПРИМ», місцезнаходження: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1, код ЄДРПОУ - 37213176,
(для ю ри ди ч ної осоОи: найменування ю ридичної о соби , м ісцезнаходж ення, код згід н о з Ь Д И Ю У ,

керівник - директор Касперович
matveychukea@const.dp.ua

Дмитро

Олександрович,

тел.

+38067

560

26

30,

прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телеф ону, телеф аксу, ад р еса електронної пошти;

для ф ізи ч н ої о со б и - підприємця: прізвищ е, ім'я та по Ьатькові, серія і ном ер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облік ової картки платника податків, номер телеф ону, телеф аксу, адреса електронної пошти

м ісц е виконання pobrr підвищ еної небезпеки

м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 147а.
та/аЬо експлуатації (застосування)м аш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового п олісу, 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, Касперович Дмитро Олександрович, директор,
(прізвищ е, ім'я та по Ьатькові керівника ю ридичної особи аоо ф ізи ч ної особи - підприєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт під
вищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання пі
двищеної небезпеки:
(найменування виду роОїт підвищ еної небезпеки

- Технологічне обладнання з переробки природного каменю, а саме:
вібраційний живильник моделі GNR60. інв. № 2723. 2018 р. в.. Туреччина;
стрічковий конвеєр моделі SB1. інв. № 2724, 2018 р. в.. Туреччина;
щокова дробарка моделі GNRK-60. інв. № 2725, 2018 р. в., Туреччина;
стрічковий конвеєр моделі GB1. інв. № 2726. 2018 р. в.. Туреччина;
молоткова дробарка моделі GNRCK1014, інв. № 2727. 2018 р. в.. Туреччина;
ковшовий елеватор, інв. № 2728, 2018 р. в.. Туреччина;
двонаправлений стрічковий конвеєр моделі G B 1 ,, інв. № 2729. 2018 р. в.. Туреччина;
- стрічковий конвеєр моделі GB1. інв. № 2730. 2018 р. в.. Туреччина;
- стрічковий конвеєр моделі GB1. інв. № 2731. 2018 р. в.. Туреччина;
живильні стрічкові конвеєри типу 10.0. МЕ-МА 3000 —2 од., інв. № 2687. № 2688. 2018 р.
в.. Німеччина;
гвинтовий транспортер типу RS 250/4600. зав. № 18/6025-1. інв. № 2689. 2018 р. в.. Німеч
чина;
- кульовий млин із сталевим футеруванням типу Super Orion S.O.-SF 300/700. інв. № 2691,
2018 р. в.. Німеччина;
- насос дозованої подачі інтенсифікатора помелу типу Elados EMP III Е60. інв. № 2692.
- 2018 р. В..США;
чилер моделі Galetti МРЕ 023С0АВ. зав. № 18700477, інв. № 2589, 2018 р. в., Італія;

-

-

-

-
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гвинтовий транспортер типу RS 400/3300, зав. № 18/6025-2, інв. № 2693, 2018 р. в.. Німеч
чина;
дозуючий гвинтовий транспортер типу RS 250/2000, зав. № 18/6025-3, інв. № 2694. 2018 р.
в.. Німеччина;
класифікатор типу Alpine 800TTD. інв. № 2696, 2018 р. в.. Німеччина;
шлюзові живильники типу Уагіо 350/570 - 4 од., інв. №№ 2705, 2736. 2737, 2738, 2018 р. в.,
Німеччина;
відцентровий вентилятор моделі МХЕ125-003130, зав. № 352347-000. інв. №2740, 2018 р.
в.. Німеччина;
гвинтовий транспортер т и п у RS 400/7000, зав. № 18/6025-5. інв. №2697, 2018 р. в.. Німеч
чина;
автоматичний фільтр типу SFDW 05/12-D-04, інв. № 2699, 2018 р. в., Австрія;
відцентровий вентилятор моделі КХЕ280-063030, зав. № 352346-000. інв. №2703. 2018 р.
в.. Німеччина;
класифікатор типу Alpine 1000TTD, інв. № 2695, 2018 р. в.. Німеччина;
шлюзовий живильник типу Уагіо 400/700. інв. № 2704. 2018 р. в., Німеччина;
відцентровий вентилятор моделі MXE125-008030, зав. № 352348-000. інв. №2739. 2018 р.
в.. Німеччина;
автоматичний фільтр типу SFDW 05/12-D-05, інв. № 2698. 2018 р. в.. Австрія;
відцентровий вентилятор моделі КХЕ250-080015. зав. № 352345-000. інв. № 2702. 2018 р.
в.. Німеччина;
віброднище з дефлектором типу VIBOSTAR VSN07 2000 - 5 од., інв. №№ 2741, 2742,
2743, 2744. 2745. 2018 р. в.. Німеччина;
дозуючий гвинтовий транспортер типу RS 200/3900, зав. № 18/6025-4, інв. № 2707. 2018 р.
в.. Німеччина;
віброживильник стеаринової кислоти типу KF 12/600/226. інв. № 2746. 2018 р. в.. Німеч
чина;
плавильний агрегат стеаринової кислоти, інв. № 2709. 2018 р. в.. Німеччина;
автоматичний фільтр типу SFDK 05/12-С-02. інв. № 2714. 2018 р. в., Австрія;
штифтовий млин моделі Contraplex 800 CW. зав. № МІ 245114/3200. інв. № 2710. 2018 р.
в.. Німеччина;
відцентровий вентилятор моделі КХЕ225-025030, зав. № 352344-000, 2018 р. в., Німеччина;
класифікатор типу Alpine MS-4. інв. № 2716, 2018 р. в.. Німеччина;
шлюзовий живильник типу Уагіо 250/450. інв. № 2713. 2018 р. в.. Німеччина;
шлюзовий живильник типу Уагіо 300/470, інв. № 2715. 2018 р. в.. Німеччина;
пакувальна машина імпеллерного типу «Tekno Makina Imalat Halit Gultepe» - 3 од.. 2018 р.
в.. Туреччина________________________________________________________________
та/або машин, м еханізм ів, устаткований підвищ еної н ебезпеки, тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна

походж ення, які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу

На підприємстві працюють 21 особа, з них на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 7 осіб._______ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ ______________________________________________
кількість робоч и х місць, у том у числі тих на яких існ ус підвищ ений ризик виникнення травм,

Підприємство мас виробничі та складські приміщення за адресою: м. Дніпро, проспект
Богдана Хмельницького, будинок 147 (Свідоцтва про право власності на нерухоме майно
№3842838 від 2.05.2013 p., №3874749 від 24.05.2013 p., виданих Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області).
будівель і сп о р у д (прим іщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 11-ОТ від 17.09.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства
призначено головного енергетика Применко Т.В.
Наказом №12-ОТ від 17.09.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з підви
щеною небезпекою призначено головного енергетика Применко Т.В.

з
Наказом №13-ОТ від 17.09.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному
стані електроінструмента, інструмента та пристосувань призначено головного енергетика Применко Т.В.
Наказом №15-ОТ від 18.09.2018 р. відповідальною особою за проведення стажування робітників
після проведення вступного та первинного інструктажу на робочому місці на протязі 2-15 змін
призначено головного енергетика Применко Т.В.
Наказом №16-ОТ від 18.09.2018 р. відповідальною особою за проведення вхідного контролю про
ектної документації, конструкцій, сировини, матеріалів тощо призначено головного енергетика
Применко Т.В.
Наказом №2Р-ОТ від 20.09.2018 р. затверджений список працівників, які мають право видачі наряд-допусків та розпоряджень, керівників робіт.
Наказом № 21-ОТ від 20.09.2018 р. затверджений перелік робіт, які виконуються по нарядам, роз
порядженням та в порядку поточної експлуатації.
Наказом №24-ОТ від 09.10.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному стані тех
нічного обладнання підприємства призначено головного енергетика Применко Т.В.
Наказом №25-ОТ від 22.10.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення вантажнорозвантажувальних робіт, робіт по переміщенню вантажів призначено головного енергетика
Применко Т.В.
Наказом №26-ОТ від 22.10.2018 р. для проведення робіт з метою створення безпечних умов праці
на виробництві створена виробнича дільниця у складі: головний енергетик Применко Т.В.. водій
навантажувача Сохань Є.І., водій навантажувача Кузьменко В.М., електромонтери з ремонту та
обслуговування електрообладнання Лебідь М.А.. Черняк І.І. Відповідальною особою за безпечне
виконання робіт призначено головного енергетика Применко Т.В.
Наказом №27-ОТ від 22.10.2018 р. після проходження навчання та перевірки знань до самостійної
роботи допущені електромонтери з ремонту та обслуговування Лебідь М.А.. Черняк І.І.
Наказом № 31-ОТ від 22.10.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному стані ван
тажопідіймальних кранів, вантажопідіймальних пристроїв та відповідного обладнання, зйомних
вантажозахватних пристосувань та тари призначено головного енергетика Применко Т.В.
Наказом №32-ОТ від 27.12.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію технологіч
ного обладнання з переробки природного каменю призначено головного енергетика Применко
Т.В.
На підприємстві переглянута та затверджена комісія з перевірки знань з питань охорони праці,
наказ від 17.09.2018 року №Ю-ОТ. члени якої: директор Касперович Д.О.. головний енергетик
Применко Т.В., інженер з охорони праці Висоцька К.Ю. пройшли навчання та перевірку знань:
- Директор Касперович Д.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно За
конів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів. Витяг з протоколу №88/4.4/2018 від 23.04.2018 р. Посвідчення №3695.
-

Головний енергетик Применко Т.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згі
дно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів. Витяг з протоколу №607 від 21.06.2018 р. Посвідчення №6085.

- Інженер з охорони праці Висоцька К.Ю. пройшла навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніп
робуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській об
ласті згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нор
мативно-правових актів. Витяг з протоколу №137/4.4/2018 від 25.06.2018 р. Посвідчення
№6496.
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Директор Касперович Д.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
ІІПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском». Витяг з протоколу №1108 від 03.10.2018 р. Посвідчення №11076.
Інженер з охорони праці Висоцька К.Ю.. головний енергетик Применко Т.В. пройшли навчан
ня в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу №875 від
15.08.2018 р. Посвідчення №8363. №8364.
Директор Касперович Д.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно За
конодавства про охорону праці: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки, V
група з електробезпеки до і вищеЮОО В. Витяг з протоколу №851 від 10.08.2018 р. Посвідчен
ня №2035.
Інженер з охорони праці Висоцька К.Ю. (IV група з електробезпеки до 1000 В), головний енер
гетик Применко Т.В. (V група з електробезпеки до і вище 1000 В) пройшли навчання в ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці: Правил безпечної екс
плуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок спо
живачів. Правил пожежної безпеки. Витяг з протоколу №612 від 22.06.2018 р. Посвідчення
№6213. №6214.
Директор Касперович Д.О. - ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» згідно «Правила пожежної
безпеки в Україні» НАПБ А .01.001-2015 в обсязі програми навчання з питань пожежної безпе
ки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків, яких належить забезпе
чення виконання заходів пожежної безпеки. Витяг з протоколу №223 від 19.03.2018 р. Посвідчення №03104612.
Інженер з охорони праці Висоцька К.Ю., головний енергетик Применко Т.В. - ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» згідно «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А .01.001-2015 в
обсязі програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та
організацій, до обов’язків, яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки.
Витяг з протоколу №646 від 03.07.2018 р. Посвідчення №03105316. №03105317.
Директор Касперович Д.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».
Витяг з протоколу № 214 від 16.03.2018 р. Посвідчення №1977.
Інженер з охорони праці Висоцька К.Ю.. головний енергетик Применко Т.В. пройшли навчан
ня в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно ІІПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці
під час вантажно-розвантажувальних робіт». Витяг з протоколу №1186 від 22.10.2018 р. Посві
дчення №11523, №11524.
Директор Касперович Д.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
Витяг з протоколу №257 від 26.03.2018 р. Посвідчення №2131.
Інженер з охорони праці Висоцька К.Ю.. головний енергетик Применко Т.В. пройшли навчан
ня в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу №826 від 07.08.2018 р. Пос
відчення №8311. №8310.
Директор Касперович Д.О., головний енергетик Применко Т.В.. інженер з охорони праці Висо
цька К.Ю. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та пе
ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП
26.7-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного ка
меню». Протокол №0034.12-18 від 27.12.2018 р. Посвідчення №61/12-18. №59/12-18. №60/1218.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням' вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
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На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» нака
зом №01-QT від 25.05.2018 р. переглянута служба охорони праці. Функції служби охорони праці
на підприємстві покладаються на інженера з охорони праці Висоцьку К.Ю.
наявністю служби охорони праці,

Виробництво забезпечене автоматичною і комп'ютерною системами управління. Технологією
виконання робіт передбачено завантаження сировини в бункер, які здійснюють водії навантажу
вачів за допомогою навантажувачів, а автоматичне керування системами управління здійснюють
електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, а саме:
- Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Лебідь М.А.. Черняк 1.1. ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією - електромонтер з ремонту та обслугову
вання електроустаткування 4 розряду. Витяг з протоколу №1146 від 11.10.2018 р. Посвідчення
№11228. №11229.
- Водії навантажувача Сохань Є.І., Кузьменко В.М. - ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за
професією - водій навантажувача 4 розряду. Витяг з протоколу №898 від 21.08.2018 р. Посвід
чення №8565, №8566.
- Водії навантажувача Сохань Є.І., Кузьменко В.М. - ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» згі
дно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
(р.2. гл.4. гл.5, гл.7, р.З). НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному тра
нспорті» (р.7, гл.З, р.14). НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті» (р.6). Витяг з протоколу №898 від 21.08.2018 р. Посвідчення №8565. №8566.
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №03ОТ від 25.05.2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- Положення про вхідний контроль матеріалів.
- Положення про уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони праці на підприємстві, наказом №РЗ-ОТ від 25.05.2018 р. переглянуто, за
тверджено та введено в дію: Положення про систему управління охороною праці (СУОГТ).
Система управління охороною праці (СУОШ на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями, переліками та інструкціями з охорони праці.
Відповідальними особами за ведення: «Журнал обліку та випробування поясів та пристосу
вань». Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації ін
структажів з питань охорони праці». «Журнал протоколів перевірки знань», «Журнал обліку видачі наряд-допусків», «Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосу
вань». «Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313», «Журнал обліку, пе
ревірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників», призначено: інженера з охорони праці Висоцьку К.Ю.
Наказом №Р7-ОТ від 28.05.2018 р. переглянуті, затверджені та введені в дію посадові інструкції.
Наказом №Р2-ОТ від 25.05.2018 р. переглянутий та затверджений перелік робіт з підвищеною не
безпекою. які виконуються на підприємстві та перелік робіт підвищеної небезпеки для проведен
ня яких потрібне попереднє спеціальне навчання. Наказом №Р8-ОТ від 31.05.2018 р. переглянуті,
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.
Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань, що підтверджується протокола
ми від 23.10.2018р. №№01, 02. 03. 04. 05. 06, 07 комісії з перевірки знань з питань охорони праці
ТОВ «РЕНТА - ПРИМ»: Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове держа
вне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них
нормативно-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 елек
троустановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил
пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.71 -13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
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та пристосуваннями», відповідні інструктажі з охорони праці. Робітники підприємства пройшли
навчання та перевірку знань комісією підприємства згідно НПАОП 26.7-1.01-85 «Правила техні
ки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю» було (протокол №08 від
27.12.2018 р.У
Наказом №Р8-ОТ від 31.05.2018 р. переглянуті, затверджені га введені в дію і н с т р у к ц і ї з охорони
праці за професіями та видами робіт: Інструкція вступного інструктажу з охорони праці, техніки
безпеки. Інструкція з пожежної безпеки. Інструкція з ОП для адміністративно-керівного, інженерно-технічного та допоміжного персоналу. Інструкція з ОП для електромонтера по ремонту та об
слуговуванню електрообладнання, Інструкція з ОП для неелектротехнічного персоналу, який ви
користовує електрообладнання з присвоєнням І групи з електробезпеки. Інструкція з ОП по наданню першої допомоги при нещасних випадках та вимог до комплектації аптечки першої допо
моги. Інструкція з ОП при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. Інструкція з ОП при ро
ботах з ручним електрифікованим інструментом. Інструкція з ОГІ при виконанні робіт із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів та небезпечних речовин. Інструкція з ОП при виконанні
робіт в діючих електроустановках. Інструкція з ОП для водія навантажувача. Інструкція з ОП під
час виконання робіт з переробки природного каменю._____________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Для експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступ
не обладнання: Газоаналізатор ОКСИ 5М. зав. №151246, 2015 р. в., Україна: Лампа ЛБВК-М,
2017 р. в.. Україна: Ізолюючі штанги ШО-10, №№439, 440: Ізолюючі штанги ШЗП-10/15, №№437,
438: Вказівники напруги УВН80-2М/1. №434-436: Діелектричні боти №№431 - 433; Пояс запобі
жний ЗПЛ-К2, зав. №009475, №009443, №009472, 2012 р. в., Україна (Акт випробування
№1409.18/1 від 14.09.2018 р. ТОВ «Промтехаудит» (Свідоцтво про атестацію ПЕ 0054/2014,
чинний до 26.08.2019 v.); Драбина дерев'яна приставна, 2018 р. в., Україна (Акт №02 від
10.10.2018 р. комісією підприємства); Протигази ГП-7 - 3 один.: Універсальна драбина ltoss 8615
3x15.; Розподільчий пристрій РП - 6 кВ.
Навантажувач фронтальний SL 763 «HYUNDAI» HSD, 2 0 13р.в., Китай; Навантажувач
фронтальний

SL

763

«HYUNDAI»

HSD,

2013р.в.,

Китай;

Навантажувач

фронтальний

«HYUNDAI» SL 760. 2012р.в., Китай; Навантажувач вилочний FD 30T-M2WB3 «MAXIMAL».
2013р.в.. Китай.
У відповідності до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» обладнання, що виготовлене
за кордоном пройшло експертизу з оцінки відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимо
гам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки України - висновок
№12.3-03-08-0448.18 від 04.12.2018 р. ДП «Центр сертифікації Держпраці».
Технічне обслуговування обладнання, яке знаходиться на балансі ТОВ «РЕНТА - ПРИМ»
(згідно наданих договорів куплі-продажу) за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницько
го. 147 - здійснює ТОВ «Рапід Сервіс» (Дозвіл ТУ Держгірпромнагляду у Дніпропетровській об
ласті №1006.14.12, чинніш до 25.09.2019 p.. №0128.13.12. чинний до 11.02.2023 p.). у відповідності до Договору №РС-1419 від 10.04.2018 р. на технічне обслуговування обладнання.
Комплексне оперативно-технічне обслуговування трансформаторних підстанцій ТП-1. ТП-2,
КТП (АБК) та розподільчого пристрою РП-6 кВ. включаючи комплекс випробувань та вимірю
вань електрообладнання та перевірку релейного захисту високовольтних комірок, здійснює ТОВ
ВКФ «Портал І» (Дозвіл Держгірпромнагляду № 31.15.ЗО. чинний до 19.01.2020 p., Свідоцтво про
атестацію вимірювальної електротехнічної лабораторії ТОВ ВКФ «Портал І» Д П «Дніпростандартметрологія» № П Ч 06-2/123-2018, чинне до 12.04.2021 p.). у відповідності до договору
№1395 від 28.03.2018 р.
У відповідності до НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»,
основні та додаткові електрозахисті засоби для роботи в електроустановках до та вище 1000 В
пройшли випробування підвищеною напругою в Вимірювальній електролабораторії ТОВ «МегаВатт» (Свідоцтво про атестацію Д П «Дніпростандартметрологія» № П Ч 09-0/192-2015, чинне
до 09.08.2018 p., Дозвіл Держ гірпромнагляду№7437.13.37-47.10.3, чинний до 12.12.2019 р.) - про
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токоли №106, №107. №108, №109 від 12.07.2018 р. Електрозахисті засоби випробування витрима
ли і придатні до роботи в електроустановках.
Технологічні транспортні засоби зареєстровані у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області: навантажувач фронтальний SL 763 «HYUNDAI» HSD.
2013 р. в., Китай (свідоцтво про реєстрацію АЕ002304 від 24.04.2013 p., присвоєно державний
номерний знак Т05149АЕ), навантажувач фронтальний SL 763 «HYUNDAI» HSD, 2013 р. в., Ки
тай (свідоцтво про реєстрацію АЕ002305 від 24.04.2013 р„ присвоєно державний номерний знак
T05150AE), навантажувач фронтальний «HYUNDAI» SL 760, 2012 р. в., Китай (свідоцтво про ре
єстрацію АЕ002012 від 14.11.2012 р„ присвоєно державний номерний знак Т04874АЕ), наванта
жувач вилочиий FD 30T-M2WB3 «MAXIMAL», 2013 р. в., Китай (свідоцтво про реєстрацію
АЕ002765 від 31.10.2013 p., присвоєно державний номерний знак Т06197АЕ). Технологічні тран
спортні засоби (навантажувачі - 4 один) пройшли технічний огляд в ДП «Придніпровський ЕТЦ
Держпраці» - акт державного технічного огляду №б/н від 09.10.2018 р. Технічний стан - справ
ний, допущені до подальшої експлуатації.
Технологічні транспортні засоби, а саме навантажувачі експлуатуються на підставі декла
рації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
(зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в територіальному органі Держпраці
31.10.2018 р. № 632.18.12).
Працівники ТОВ «РЕНТА - ПРИМ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення пра
цівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»,
що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог за
конодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом №17-ОТ від 19.09.2018 р. затвер
джені Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ТОВ «РЕНТА - ПРИМ».
засобів індивідуального захисту,

>

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових ак
тів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ. СОУ, СТП тощо), будівельних норм і правил
(СНиП. ДБН. ВСН, ВБН тощо) та технічної документації Підприємства складає понад 20 видань у
паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, зберігається та
актуалізується. Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової
безпеки та охорони праці (Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки». НПАОП 0.002.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 26.7-1.01-85 Правила техніки безпеки і
виробничої санітарії під час обробки природного каменю. НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охорони
праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та конце
нтратів. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. По
ложення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 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 пере
вірки знань з питань охорони праці . НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з пи
тань 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 норматив
них актів з охорони праці, що діють на підприємстві. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосо
вно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, та інші._________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази

На підприємстві організовано і проводиться періодичний медичний огляд працівників. За
ключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників ТОВ «РЕНТА -

ПРИМ» від 26.02.2018 р., виданий Комунальним закладом «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4».
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТА - ПРИМ» (нова редакція), затверджений Загальними
зборами учасників протоколом №6 від 30.11.2016 р.
При прийомі працівників на роботу у ТОВ «РЕНТА - ПРИМ» 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
біт піттвищеної 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-м етодичного забезпечення)

Д.О. Касперович
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці «* & » &

Примітки:

2019 р. № ^ 4 ^

^

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.

