
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче 
підприємство «МІСТІМ»

Юридична адреса:33018,м.Рівне вул.Курчатова, 18-і,платник податку на загальних 
підставах ЄДРПОУ 13977564,КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устаткування 
спеціального призначення,н.в.і.у., 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.н.в.і.у., 46.75 
Оптова торгівля хімічними продуктами, 71,12 Діяльність у сфері інжинірингу,геології та 
геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, 71.20 Технічні випробування 
та дослідження, 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і 
технічних наук.

Директор: Чудновський Сергій Михайлович 
тел./факс (0362)63-66-14 

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки -  об”скти по Рівненській області. 
Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 

відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній в зв’язку з тим, що підприємство не 
належить до об’єктів підвищеної небезпеки.

Я, Чудновський Сергій Михайлович,цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки :роботи ,що виконуються на висоті 
понад 1.3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і 
більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників 
без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -4.

інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці за наказом № 110П -060101 від 

01.06.2011р.. Функції служби охорони, згідно наказу по підприємству №160П -102702 від 
27.10.2016р.,покладено на інженера з охорони праці Линка Руслана Петровича,який пройшов 
навчання та перевірку знань в РЕТЦ з „Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями”, „Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, ДБН А.3.2-2-2009 
„Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, 
посвідчення № 4642 -152 -16, протокол від 29.11.16 № 152.

У ТОВ НВП “МІСТІМ” розроблено, затверджено та введено в дію: 
згідно наказу № 110П -060701 від 07.06.2011р. Про затвердження Програми вступного 
інструктажу для працівників ТОВ НВП “МІСТІМ” ;
згідно наказу № 130П -030101 від 03.01.2013р. про затвердження норм безплатної видачі 
засобів індивідуального захисту;
згідно наказу № 130П -112002 від 20.11.201 Зр про затвердження Положення про систему 
управління охороною праці;
згідно наказу № 160П -092102 від 21.09.2016.р про затвердження Положення про 
порядок та перевірку знань з питань охорони праці;
згідно наказу № 160П -092101 від 21.09.2016.р про створення комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці у складі: голова комісії- Чудновський Сергій Михайлович,директор 
ТОВ НВП «МІСТІМ»;члени комісії-Линко Р.П.,Бурко C.І.,інженери -технологи, 
згідно наказу № 15М -012301 від 23.01.2015.р про призначення особи,відповідальної за 
електрогосподарство,



згідно наказу № 160П-112901 від 29.11.201 б.р про призначення особи,відповідальної за 
організацію та виконання робіт на висоті.
На підприємстві є в наявності та ведуться : Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на 
підприємстві; Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал 
обліку, перевірки та випробування електроінструменту; Журнал реєстрації перевірок .

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання та перевірку 
знань в РЕТЦ Держгірпромнагляду у Рівненській області з „Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями”, „Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті”, ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві”:
Вегера Анатолій Анатолійович -  інженер -механік,посвідчення № 4639 -152 -16, протокол від

29.11.16 № 152.
Черноудов Андрій Олегович -  завідувач складом,посвідчення № 4640 -152 -16, протокол від
29.11.16 № 152.
Редько Валентин Валентинович -  інженер -технолог,посвідчення № 4641 -152 -16, протокол 
від 29.11.16 № 152.
Линко Руслан Петрович-інженер-технолог,посвідчення № 4642 -152 -16, протокол від
29.11.16 № 152.

В ТОВ НВП “МІСТІМ” наявні необхідні нормативні документи, що регламентують 
виконання робіт підвищеної небезпеки.

Працівники ТОВ НВП “МІСТІМ” зайняті на роботах підвищеної небезпеки забезпечені 
усіма необхідними засобами індивідуального захисту, а самежаски,спецодяг, спецвзуття, 
запобіжні пояси, засоби захисту рук та очей.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання в управлінні 
Держпраці у Рівненській області
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