
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
__________________________ «РЕНТА-ПРИМ»_____________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1
місцезнаходження,

37213176 
код згідно з ЄДРПОУ 

________директор -  Касперович Дмитро Олександрович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_____________________ (067) 9968195, е-шаїі: 37213176@okpo.dp.ua_________________

номер телефону, 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;

_________ 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 147.
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 договір добровільного 
страхування відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до 
порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002, підприємство не є об'єктом
підвищеної небезпеки________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами 
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0339.20 від 07.05.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»____________________________________________________

(дата проведення аудиту)

____________________ Я, Касперович Дмитро Олександрович,__________________________
(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 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт, а саме: газовий 
вентиляторний пальник моделі «ЯБ 130/М» типу 830Т1 фірми «ЯІРІ.ЬО», 2017 р.в., 
Італія;

mailto:37213176@okpo.dp.ua


- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових
балонів, що є ємностями для газового моторного палива. а саме:__________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
- цистерна-напівпричіп для транспортування зрідженого газу, 2001 р.в., Україна.

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  9, у тому числі 3, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм _________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» орендує земельну ділянку, що розташована за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 147 (договір оренди від 
20.11.2014 р. з Дніпропетровською міською радою), надано витяг з державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (оренди) права 
власності, номер запису про право власності № 29773124 від 20.11.2014 р._______________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» пройшли навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці у встановленому порядку:
Директор ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» Касперович Д.О., головний енергетик Применко Т.В. 

пройшли навчання з загальних питань охорони праці в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 88/4.4\2018 від 23.04.2018 р., № 607 від
21.06.2018 р.).

Головний механік Капустін О.С., інженер з охорони праці Барвінок Т.С., інженер - 
технолог Кесь Ю.В. пройшли навчання з загальних питань охорони праці в 
ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протоколи № 19 -17 від
06.02.2019 р., № 19-118 від 07.11.2019 р., № 19-43 від 07.05.2019 р.).

Директор ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» Касперович Д.О. (V група з електробезпеки, до і 
вище 1000 В), головний енергетик Применко Т.В. (V група з електробезпеки, до і вище 
1000 В), інженер з охорони праці Барвінок Т.С. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
інженер-технолог Кесь Ю.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), пройшли навчання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Запорізькій області (протоколи № 19-50 від 08.05.2019 р.. № 19-19 від 07.02.2019 р.).

Директор ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» Касперович Д О ., головний енергетик 
Применко Т.В., начальник виробництва Копилов Д.С., інженер з охорони праці 
Барвінок Т.С., інженер-технолог Кесь Ю.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці 
«ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (протокол № 19-121 від 07.10.2019 р.).

Директор ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» Касперович Д О ., головний енергетик 
Применко Т.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 1108 від 03.10.2018 р., № 875 від
15.08.2018 р.).



Головний механік Капустін О.С. пройшов навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «УК 
СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 111 від 14.06.2019 р.).

Начальник виробництва Копилов Д.С., інженер з охорони праці Барвінок Т.С., 
інженер-технолог Кесь Ю.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Запорізькій області (протоколи № 19-15 від 06.02.2019 р., № 19-123 від 08.11.2019 р.).

Головний механік Капустін О.С. пройшов навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 097 
від 29.05.2019 р.).

Директор ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» Касперович Д.О., головний енергетик 
Применко Т.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 1185 від 22.10.2018 р.).

Начальник виробництва Копилов Д.С., інженер з охорони праці Барвінок Т.С., 
інженер-технолог Кесь Ю.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (протоколи № 19-13 від 05.02.2019 р., № 19-121/3 від 07.11.2019 р.)..

На. підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та 
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № ОТ-23/19 від 03.05.2019 р. у ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» затверджений перелік 
робіт підвищеної небезпеки, для проведення яких необхідне спеціальне навчання.

Наказом № ОТ-44/19 від 09.07.2019 р. відповідальним за електрогосподарство 
підприємства призначений головний енергетик Применко Т.В.

Наказом № ОТ-02/20 від 02.01.2020 р. відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском, призначений головний механік 
Капустін О.С.

Наказом № ОТ-39/19 від 17.05.2019 р. відповідальним за безпечне виконання 
газонебезпечних робіт призначений головний механік Капустін О.С.

Наказом № ОТ-21/19 від 03.05.2019 р. призначені відповідальні за забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 

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

У ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» діє служба охорони праці. Наказом № П-10-1/19 від 25.06.2019 р. 
інженером з охорони праці призначена Барвінок Т.С.

наявністю служби охорони праці
У ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» переглянуті, затверджені та введені в дію: «Положення про 

службу охорони праці» (наказ № ОП-46/19 від 09.07.2019 р.); «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № П -09/18 від
20.06.2018 р.).



У ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» розроблені та затверджені наказом № П-09/18 від
20.06.2018 р. посадові інструкції.

Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій 
з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також 
з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - 
вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі 
перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, 
яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.

У ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» наказом № 0Т-01/20 від 23.04.2020 р. затверджено склад 
комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці та нормативно - 
правових актів з охорони праці, у складі: голова комісії: Касперович Д.О. -  директор; 
члени комісії: Применко Т.В. - головний енергетик; Кесь Ю.В. -  інженер-технолог; 
Барвінок Т.С. -  інженер з охорони праці.

У ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» переглянуті, затверджені і введені в дію інструкції з охорони 
праці, в тому числі: «Інструкція з охорони праці для оператора виробничої дільниці»; 
«Інструкція з охорони праці для водія навантажувача» (накази П-09/18 від 20.06.2018 р., 
№ ОТ-18/19 від 03.05.2019 р.).

Робітники ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» мають професійну підготовку, здобуту в 
спеціалізованих навчальних закладах. Оператор виробничої дільниці сухих сумішей 
Інджибашвілі А.Г. закінчив Дніпродзержинський державний технологічний університет за 
фахом «електромеханічні системи». Оператор виробничої дільниці сухих сумішей 
Колісниченко В.Г. здобув професію технік-електрик в Дніпропетровському 
індустріальному технікумі (диплом ІД АР№ 008150 від 30.03.1998 р.). Водій 
навантажувача Коровін В.Г. за фахом електромонтажник вСПТУ № 6 м. Дніпро
петровська (диплом Д № 189094 від 20.07.1983 р.).

Робітники ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з 
охорони праці, інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», в обсязі робіт, що виконуються 
комісією підприємства з перевірки знань з питань охорони праці (надано протокол 
перевірки знань № 39 від 24.04.2020 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні 
журнали:

- журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал реєстрації осіб, що постраждали від нещасних випадків;
- журнал реєстрації аварій;
- журнал обліку профзахворювань (отруєнь);
- журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки;



- журнал перевірки знань з електробезпеки у персонала з першою групою
електробезпеки;

- журнал обліку та видачі документації з охорони праці;
- журнал реєстрації приписів служби охорони праці на підприємстві.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві є в наявності технічні паспорти на обладнання, що 
використовується, а саме: газовий вентиляторний пальник моделі «ЯБ 130/М» типу 830Т1 
фірми «ШБЬЬО», 2017 р.в., Італія; цистерна-напівпричіп для транспортування зрідженого 
газу, 2001 р.в., Україна.

Посудині, що працює під тиском (цистерна-напівпричіп для транспортування 
зрідженого газу У=24,6 куб. м) проведено експертне рбстеження (чергове діагностування) 
та позачерговий технічний огляд фахівцями НВФ ТОВ «Промсервісдіагностика»
30.07.2019 р. (НВФ ТОВ «Промсервісдіагностика» має дозвіл Держгірпромнагляду 
№ 511.13.30 від 22.05.2013 р., продовжений до 22.05.2023 р.).

На газовий вентиляторний пальник моделі «ЯБ 130/М» типу 830Т1, серійний номер 
№ 3789810, 2017 р.в., виробництва фірми «ШБЬЬО», Італія, ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 
ЕТЦ» надано експертний висновок № 12.1-09-РВ-0338.20 від 07.05.2020 р. щодо 
відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Заключено договір № ТД0170320/2011-01 від 02.03.2020 р. з ТОВ «ЕНЕРГОПОЛІС- 
ТД» на надання послуг з технічного обслуговування обладнання системи автономного 
газопостачання зрідженим вуглеводним газом, розташованого за адресою: м. Дніпро, 
пр. Богдана Хмельницького, 147 (ТОВ «ЕНЕРГОПОЛІ-ТД» має дозвіл № 0189.19.12 від
06.02.2019 р., виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області).

Надано технічний звіт за результатами електротехнічних вимірювань ізоляції
електропроводки, кабелів та електрообладнання виробничо-побутового комплексу 
Підприємства,свиконаних електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОРТАЛ-І» (свідоцтво 
про атестаацію № ПЧ 06-2/391-2019 від 06.05.2019 р., дозвіл Держпраці № 162.19.30 від
15.07.2019 р.).______________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального 

взуття згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених наказом 
директора № П-26/18 від 16.08.2018 р. Під час виконання задекларованих робіт 
працівники забезпечені засобами захисту (костюм брезентовий, черевики шкіряні,
рукавиці брезентові, знаки безпеки).__________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники 
Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд (надано 
медичну довідку за результатами попереднього медичного огляду від 15.01.2020 р.). За 
результатами заключного акту працівники допущені до виконання робіт.

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що 
зберігається як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема при експлуатації 
задекларованого обладнання наявні нормативно-правові акти: Закон України Про охорону 
праці, затверджений ВР України, № 2694-ХТТ від 14.10.1992, із змінами; НПАОП 0.00
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».



Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. 

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ ф . № / 2 _______ .

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.


