
ДЕКЛАРАЦІЯ

Центр надання адміністративних послуг

ЬМІЇ'ііШ МП -С6-Ы
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
т

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕНТА -  ПРИМ», місцезнаходження: 49083. Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця 

Собінова, будинок 1. код СДРПОУ -  37213176._____________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -  директор Касперович Дмитро Олександрович, тел. +38067 560 26 30, 
matveychukea@const.dp.ua________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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

місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 
будинок 147а._________________________________________________________________________ _

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 147а.
та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності_____

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 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‘ектом підвищеної небезпеки.______________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
______________________________________ не проводився______________________________________

(дата проведення аудиту)

______________________ Я, Касперович Дмитро Олександрович, директор,______________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 13  метра.
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекто

рах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно) та в 

 зонах дії струму високої частоти._______________________________________________ _
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Технологічні транспортні засоби, а саме:
S  навантажувач фронтальний SL 763 «HYUNDAI» HSD, 2013 р. в., Китай;
•S навантажувач фронтальний SL 763 «HYUNDAI» HSD, 2013 р. в., Китай;
S  навантажувач фронтальний «HYUNDAI» SL 760, 2012 р. в., Китай;

________ S  навантажувач вилочний FD 30T-M2WB3 «MAXIMAL», 2013 р. в., Китай.______
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 відповідного дозволу

На підприємстві працюють 21 особа, з них на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  12 осіб.__________________________________________

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

mailto:matveychukea@const.dp.ua


Підприємство має 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 Дніп
ропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області').

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

Інші відомості:

Наказом № 11-ОТ від 17.09.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємст
ва призначено головного енергетика Применко Т.В.
Наказом №12-ОТ від 17.09.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з під
вищеною небезпекою призначено головного енергетика Применко Т.В.
Наказом №13-ОТ від 17.09.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному 
стані електроінструмента, інструмента та пристосувань призначено головного енергетика При
менко Т.В.
Наказом №14-ОТ від 17.09.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на ви
соті призначено головного енергетика Применко Т.В. Для випробування поясів та пристосувань 
на підприємстві створена комісія у складі: директор Касперович Д.О.. головний енергетик При
менко Т.В.. інженер з охорони праці Висоцька К.Ю.
Наказом №15-ОТ від 18.09.2018 р. відповідальною особою за проведення стажування робітни
ків 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 
проектної документації, конструкцій, сировини, матеріалів тощо призначено головного енерге
тика 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, 
розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.
Наказом №24-ОТ від 09.10.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному стані те
хнічного обладнання підприємства призначено головного енергетика Применко Т.В.
Наказом №25-ОТ від 22.10.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення вантажно- 
розвантажувальних 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.. стропальник/водій навантажувача Сохань Є.І.. водій навантажувача Кузьменко В.М., ма
шиністи (кочегари) котельної Трайдук Д.В.. Ткачев P.M .. Ковалевський С.Ф.. електромонтери з 
ремонту та обслуговування електрообладнання Лебідь М.А.. Черняк І.І.. стропальник/мятттиніст 
крана Мажуга С.В.. стропальник/машиніст крана Капустін О.С. Відповідальною особою за без
печне виконання робіт призначено головного енергетика Применко Т.В.
Наказом №27-ОТ від 22.10.2018 р. після проходження навчання та перевірки знань до самостій
ної роботи допущені електромонтери з ремонту та обслуговування Лебіль М.А.. Черняк I.I. 
Наказом №28-ОТ від 22.10.2018 р. для безпечного проведення газонебезпечних робіт, робіт в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, трубопроводах) створена виробнича дільниця у складі: головний енергетик 
Применко Т.В.. машиністи (кочегари) котельної Трайдук Д.В., Ткачев P.M .. Ковалевський С.Ф., 
електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання Лебіль М.А.. Черняк І.І. Від
повідальною особою за виконання робіт з правом видачі наряд-допусків призначено головного 
інженера Применко Т.В. Право затверджувати наряди-допуски директор загтитттитч ^а собою. 
Наказом № 29-РТ від 22.10.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення газонебезпе
чних робіт з правом видачі нарядів-допусків призначено головного енергетика Применко Т.В. 
Наказом № 30-РТ від 22.10.2018 р. до самостійної роботи допущені стропальники Сохань Є.І.. 
Мажуга Є.В.. Капустін P.C.
Наказом №31-РТ від 22.10.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному стані 
вантажопідіймальних кранів, вантажопідіймальних пристроїв та ві дпоиі дного обля днання. зйо- 
мних вантажозахватних пристосувань та тари призначено головного енергетика Применко Т.В. 

На підприємстві переглянута та затверджена комісія з перевірки знань з питань охорони пра-
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з
ці. наказ від 17.09.2018 року №Ю-ОТ, члени якої: директор Касперович Д.О.. головний енерге
тик 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 «Яніпробуд» та пе

ревірку знань в комісії Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області згідно 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових 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 «Дніпро- 
буд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпрапі v Дніпропетровській об
ласті згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соці
альне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових 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 
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпрапі v Дніпропетров
ській області згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове держа
вне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих вілповілно 
до них нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №137/4.4/2018 від 25.06.2018 р. Пос
відчення №6496.

- Директор Касперович Д.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пе
ревірку 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 №1108 від 03.10.2018 р. Посвідчення №11076.

- Інженер з охорони праці Висоцька К.Ю.. головний енергетик Применко Т.В. пройшли нав
чання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управ
ління Держпрапі 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.. інженер з охорони праці Висоцька К.Ю - головний енергетик 
Применко Т.В. пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». 
Витяг з протоколу №1185 від 22.10.2018 р. Посвідчення №11533. №11534. №11535.

- Директор Касперович Д.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пе
ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законодавства про охорону праці: ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. V група з електробезпеки до і 
вишеЮОО В. Витяг з протоколу №851 від 10.08.2018 р. Посвідчення №2035.

- Інженер з охорони прапі Висоцька К.Ю. (IV група з електробезпеки до 1000 В), головний 
енергетик Применко Т.В. (У група з електробезпеки до і вище 1000 В) пройшли навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпрапі у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці: ПБЕЕС. 
ПТЕЕС. ППБУ. Витяг з протоколу №612 від 22.06.2018 р. Посвідчення №6213. №6214.

- Директор Касперович Д.О. -  ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» згідно «Правила пожеж
ної 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 №223 від 19.03.2018 р. 
Посвідчення №03104612.

- Інженер з охорони праці Висоцька К.Ю.. головний енергетик Применко Т.В. -  ТОВ «Учбо
вий комбінат «Дніпробуд» згідно «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001- 
2015 в обсязі програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, ус- 
танов 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 пе
ревірку 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 най-



чання в TOB «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». Витяг з протоколу №1186 від 22.10.2018 
р. Посвідчення №11523. №11524.

- Директор Касперович Д.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пе
ревірку знань в комісії Головного управління Держпрапі v Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроя
ми». Витяг з протоколу №257 від 26.03.2018 р. Посвідчення №2131.

- Інженер з охорони праці Висоцька К.Ю.. головний енергетик Применко Т.В. пройшли нав
чання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управ
ління 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. Посвідчення №8311. №8310.

- Директор Касперович Д.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пе
ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». Витяг з прото
колу №370 від 24.04.2018 р. Посвідчення №3420.

- Інженер з охорони праці Висоцька К.Ю.. головний енергетик Применко Т.В. пройшли нав
чання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці при виконанні робіт на висоті». Витяг з протоколу №597 від 19.06.2018 р. Посвідчення 
№6021. №6032.

- Директор Касперович Д.О.. інженер з охорони праці Висоцька К.Ю.. головний енергетик 
Применко Т.В. пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, пі
діймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу №1124 від 08.10.2018
р.___________________ Посвідчення___________________ №11467.___________________ №11466.
№11465.________________________________________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці»
наказом №01-ОТ 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,

- Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Лебідь М.А.. Черняк І.І. -  
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією -  електромонтер з ремонту та обслуго
вування електроустаткування 4 розряду. Витяг з протоколу №1146 від 11.10.2018 р. Посвід
чення №11228. №11229.

- Машиністи крана (кранівники') Капустін О.C.. Мажуга Є.В. -  ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» за професією -  машиніст крана (кранівник) 4 розряду. Витяг з протоколу 
№1191 від 23.10.2018 р. Посвідчення №11639. №11640.

- Машиністи крана (кранівники) Капустін О.С.. Мажуга Є.В. -  ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації ван
тажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з про
токолу №1191 від 23.10.2018 р.

- Стропальники Капустін О.С.. Мажуга Є.В.. Сохань Є.І. -  ТОВ «Учбовий комбінат «ТТніпро- 
буд» за професією -  стропальник 4 розряду. Посвідчення №9056. №9057. №9058 від
29.08.2018 р.

- Стропальники Капустін О.С.. Мажуга С.В.. Сохань Є.І. -  ТОВ «Учбовий комбінат «Лніпро- 
буд» згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопі
діймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу 
№929 від 29.08.2018 р.

- Машиніст (кочегар) котельної Ковалевський С.Ф.. Трайдук Д.В.. Ткачев О.М. -  ТОВ «Учбо
вий комбінат «Дніпробуд» за професією -  машиніст (кочегар) котельної 4 розряду. Посвід
чення №9061. №9062. №9063 від 20.09.2016 р.

- 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. Пос
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відчення №8565. №8566.
- Водії навантажувача Сохань Є.І., Кузьменко В.М. -  ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 

згідно 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 автомобіль
ному транспорті» (р.7. гл.З, р.14). НІІАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час ви
конання 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 
№РЗ-ОТ 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 функ
ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №РЗ-ОТ від 25.05.2018 р. перегля
нуто. затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОЩ.
Система управління охороною праці (СУОП ) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальними особами за ведення:

«Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань».
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
«Журнал огляду риштувань підмостей».
«Журнал протоколів перевірки знань».
«Журнал обліку видачі наряд-допусків».
«Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань».
«Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313».

«Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, перет
ворювачів частоти та переносних світильників», призначено: інженера з охорони праці Висоць- 
к у  К.Ю.
Наказом №Р7-ОТ від 28.05.2018 р. переглянуті, затверджені та введені в дію посадові інструк
ції. Наказом №Р2-ОТ від 25.05.2018 р. переглянутий та затверджений перелік робіт з підвище
ною небезпекою, які виконуються на підприємстві та перелік робіт підвищеної небезпеки для 
проведення 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 протоко
лами 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 загальноо- 
бов‘язкове державне соціальне страхування». «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі виконуваних робіт, ін
струкцій з охорони праці за професіями та видами робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпе
чної експлуатації електроустановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустано- 
вок споживачів. Правил пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристосуваннями». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації без
печного проведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнан
ня». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
піл тиском», відповідні інструктажі з охорони праці. Наказом №Р8-ОТ від 31.05.2018 р. перег
лянуті. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт: 
Інструкція вступного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки. Інструкція з пожежної без
пеки. Інструкція з ОП для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд та зберіган
ням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, механізмів. Інструкція з ОП для 
адміністративно-керівного, інженерно-технічного та допоміжного персоналу. Інструкція з ОП 
при виконанні робіт на висоті. Інструкція з ОП при виконанні робіт на драбинах та риштуван
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нях. Інструкція з ОП для електромонтера по ремонту та обслуговуванню електрообладнання. 
Інструкція з ОП для неелектротехнічного персоналу, який використовує електрообладнання з 
присвоєнням І групи з електробезпеки. Інструкція з ОП по наданню першої допомоги при не
щасних випадках та вимог до комплектації аптечки першої допомоги. Інструкція з ОП при ви
конанні вантажно-розвантажувальних робіт. Інструкція з ОП при роботах з ручним електрифі- 
кованим інструментом. Інструкція з ОП при виконанні робіт із застосуванням пожежонебезпеч- 
них матеріалів та небезпечних речовин. Інструкція з ОП при виконанні такелажно - стропува- 
дьних робіт. Інструкція з ОП для осіб, відповідальних за збереження в справному стані ванта
жопідіймальних кранів. Інструкція з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках. Ін
струкція з ОП для машиніста крана. Інструкція з ОП для машиніста (кочегара) котельної. Ін- 
струкнія з ОП для водія навантажувача.____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,
Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від 17.09.2018р. 

№14-ОТ. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та 
що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструк
ції з експлуатації на пояси, драбини - акт випробування №1409.18/1 від 14.09.2018 р. ТОВ 
«Промтехаудит» (Свідоцтво про атестацію ПЕ 0054/2014. чинний до 26.08.2019 р.. акт №02 від
10.10.2018 р. комісією підприємства ТОВ «РЕНТА -  ПРИМ».
Для виконання заявлених робіт та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підпри
ємстві мається в наявності наступне обладнання:

- Газоаналізатор ОКСИ 5М. зав. №151246. 2015 р. в.. Україна.
- Лампа ЛБВК-М. 2017 р. в.. Україна.
- Ізолюючі штанги ІТІО-10. № № 439.440.
- Ізолюючі штанги ШЗП-10/15. №№437. 438.
- Вказівники напруги УВН80-2М/1. №434-436.
- Діелектричні боти №№431 -4 3 3 .
- Пояс запобіжний ЗПЛ-К2. зав. №009475. №009443. №009472. 2012 р. в.. Україна (Акт ви

пробування №1409.18/1 від 14.09.2018 р. ТОВ «Промтехаудит» (Свідоитво про атеста- 
иію ПЕ 0054/2014, чинний до 26.08.2019 р. ).

- Драбина дерев’яна приставна. 2018 р. в.. Україна (Акт №02 від 10.10.2018 р. комісією під
приємства).

- Протигази ГП-7 -  3 один.
- Універсальна драбина ltoss 8615 3x15.
- Трансформаторна підстанція ТП-1. з силовими трансформаторами:
- ТІ типу ТМ -  2500/10У1. зав. №721062. 2012 р. в.. Україна:
- Т2 т и п у  ТМ -  2500/10У1. зав. №721063.2012 р. в.. Україна;
- Трансформаторна підстанція ТП-2. з силовими трансформаторами:
- ТІ т и п у Т М - 1600/10У1, зав. №510503.2012 р. в.. Україна:
- Т2 типу ТМ -  1600/10У1, зав. №510502. 2012 р. в.. Україна;
- Розподільчий пристрій РП -  6 кВ.
- Комплектна трансформаторна підстанція КТП «АБК» з силовим трансформатором ТМ- 

630/10У1. 2013 р. в., Україна.
- Повітрозбірники В-10.0-2-УХЛ1. зав. №1. №2. №4. 2013 р. в.. Україна.
- Адсорбційні осушувачі ND -  032/Е. зав. №524391 (поз. 3.1). №524391 (поз. 3.2.), №524390

(поз. 2.1Л. 2012 р. в.. Іспанія.
- Котел водогрійний KB -  Т -  0.2. зав. №0046. 2012 р. в.. Україна.
- Котел водогрійний KB -  Т -  100. зав. №0036. 2012 р. в.. Україна.
- Таль електрична канатна Т-10332. зав. №9010512. 2011 р. в.. Болгарія.
- Таль електрична канатна Т -  10412. зав. №1192438. 2011 р. в.. Болгарія.
- Кран мостовий електричний підвісний однобалочний КП2А.00.00.00.0.00. зав. №0665.

2012 р. в.. Україна.
- Кран мостовий електричний підвісний однобалочний КП6.00.00.00.0.00. зав. №06563.

2012 р. в.. Україна.
- Навантажувач фронтальний SL 763 «HYUNDAI» HSD. 2013 р. в.. Китай;
- Навантажувач фронтальний SL 763 «HYUNDAI» HSD. 2013 р. в.. Китай;
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- Навантажувач фронтальний «HYUNDAI» SL 760. 2012 р. в.. Китай;
- Навантажувач вилочний FD 30T-M2WB3 «MAXIMAL». 2013 р. в.. Китай.



- Обладнання для робіт на висоті (карабіни, стропи, амортизатори) -  2 комплекти.
Технічне обслуговування обладнання, яке знаходиться на балансі ТОВ «РЕНТА -  ПРИМ» 

(згідно наданих договорів куплі-продажу) за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельниць
кого. 147 -  здійснює ТОВ «Рапід Сервіс» (Дозвіл ТУ Держгірпромнагляду у Дніпропетровській 
області № 1006.14.12, чинний до 25.09.2019 p., №0128.13.12. чинний до 11.02.2023 p.). v відпо
відності до Договору №РС-1419 від 10.04.2018 р. на технічне обслуговування обладнання.

Комплексне оперативно-технічне обслуговування трансформаторних пілстанттій ТП-1. 
ТП-2. КТП (АБЮ та розподільчого пристрою РП-6 кВ. включаючи комплекс випробувань та 
вимірювань електрообладнання та перевірку релейного захисту високовольтних комірок, злійг- 
нює ТОВ ВКФ «Портал І» (Дозвіл Держгірпромнагляду №31.15.30, чинний до 19.01.2020 p.. 
Свідоцтво про атестацію вимірювальної електротехнічної лабораторії ТОВ ВКФ «Портал І» 
ДП  «Дніпростандартметрологія» № П Ч 06-2/123-2018. чинне до 12.04.2021 р ). v відповідності 
до договору №1395 від 28.03.2018 р.

У відповідності до НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засо
бів». основні та додаткові електрозахисті засоби для роботи в електроустановках до та виттте 
1000 В пройшли випробування підвищеною напругою в Вимірювальній електролабораторії 
ТОВ «МегаВатт» (Свідоцтво про атестацію ДП  «Дніпростандартметрологія» № П Ч 09-0/192- 
2015. чинне до 09.08.2018 р., Дозвіл Держгірпромнагляду №7437.13.37-47.10.3, чинний до 
12.12.2019 р.) -  протоколи №106. №107. №108. №109 від 12.07.2018 р. Електрозахисті засоби 
випробування витримали і придатні до роботи в електроустановках.

Технологічні транспортні засоби зареєстровані у Територіальному управлінні Держгір
промнагляду у Дніпропетровській області: навантажувач фронтальний SL 763 «HYUNDAI» 
USD, 2013 р. в., Китай (свідоцтво про реєстрацію АЕ002304 від 24.04.2013 p.. присвоєно дер
жавний номерний знак Т05149АЕ). навантажувач фронтальний SL 763 «HYUNDAI» HSD.
2013 р. в., Китай (свідоцтво про реєстрацію АЕ002305 від 24.04.2013 p.. присвоєно державний 
номерний знак Т05150АЕ). навантажувач фронтальний «HYUNDAI» SL 760, 2012 р. в., Ки
тай (свідоцтво про реєстрацію АЕ002012 від 14.11.2012 p., присвоєно державний номерний 
знак Т04874АЕ), навантажувач вилочний FD 30T-M2WB3 «MAXIMAL», 2013 р, в., Китай 
(свідоцтво про реєстрацію АЕ002765 від 31.10.2013 p.. присвоєно державний номерний знак 
Т06197АЕ). Технологічні транспортні 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 -  справний, допущені до подальшої експлуатації.

Працівники ТОВ «РЕНТА -  ПРИМ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуально
го захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального за
хисту». що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та про
водиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом №17-ОТ від
19.09.2018 р. затверджені 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 
актів 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 ви
дань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, збері
гається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з 
промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки». 
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної екс
плуатації електроустановок споживачів. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт. Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. НПА
ОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05. Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони п рац і. НПА
ОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, НПАОП 
0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-6.03-93 Поря
док опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на
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підприємстві, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охо
рони 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 
1 [РИМ.» від 26.02.2018 р., виданий Комунальним закладом «Дніпровський ттентр первинної ме- 
дико-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 поса- 
дових осіб, що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони пратті ттто до вказаних ро
біт підвищеної 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-методичного забезпечення)
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« 25 » жовтня 2018 р.

Д.О. Касперович
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці <с^_» 2018 р. № /У ?  _______

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


