
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністью «Міжрегіональ-
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ний експертно-технічний менту «НЕОПРОМ», 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, офіс 196 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

ЕЛРПОУ 40567667, директор Питовий Віктор Анатолійович, (050)368-99-77, пеоугот(а>,ukr.net
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;

Виконання робіт підвищеної небезпеки здійснюється підприємством за місцем знаходження 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

контрагентів у відповідності до укладених договорів на території м. Рівне та Рівненській області.
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ Страхова компанія__________

(найменування страхової компанії, 
«БРОКБІЗНЕС», Строк дії з 27 березня 2018р. до 31 грудня 2018р., Страховий сертифікат №1 від 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

26.03.2018 р. до Договору добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми 

Особами суб’єкта, що здійснює експертну діяльність №002 -400403/015ДВ від 26.03.2018р.

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

Я,_________  Питовий Віктор Анатолійович_____ ___________
(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:

Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання.
(найменування виду робіт

які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Загальна кількість робочих місць ТОВ «МЕТІІ «НЕОПРОМ» становить 14, у тому числі тих.



устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 10.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
Основні виробничі приміщення ТОВ «МЕТЦ «НЕОПРОМ» в кількості 2 од. уозташовані за адуесою:

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
вул. Цетуальна, 148, м. Покровськ, Донецька обл., 85300____________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
Центральний офіс: вул. Пуедславинська, 12 м.Київ, 03150___________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Особою, яка відповідає за дотримання вимог законодавства з питань
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

охорони прані та промислової безпеки на підприємстві згідно діючого законодавства є директор 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Питовий Віктор Анатолійович . Відповідальний за охорону праці та функціонування системи
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

управління охороною праиі на ТОВ «МЕТЦ «НЕОПРОМ» - директор Питовий Віктор Анатолійович, 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

призначений наказом №21 від 01.11,2017 р. На ТОВ «МЕТЦ «НЕОПРОМ» наказом №1-ОП від 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

09.07.2015 р, створено службу з охорони праиі, наказом №1 від 03.01.2017 р. затверджено 

Положення про службу охорони праиі та затверджено положення про систему управління охороною 

праиі на підприємстві.

_____ На ТОВ «МЕТИ «НЕОПРОМ» розроблено та затверджено наступні нормативні акти з_____

охорони праиі: __________

• ___ Положення про службу охорони праиі, затверджено наказом №1 від 03.01.2017 р,;

• ___ Положення про систему управління охороною праиі, затверджено наказом №1 від 03.01.2017

А.
• ___ Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праиі,

затверджено наказом №1 від 03.01.2017 р,; ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______

• ___ Перелік робіт підвищеної небезпеки, затверджено наказом №17 від 03.01.2017 р,;

• ___ Посадові інструкції для всіх посадових осіб, затверджені директором:

• ____ Інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, затверджені наказом №11 від

03.01.2017 р.: _________ _ _ _ _ _______ ________

• ___ Журнали реєстрації інструктажів з охорони праиі:

• ___ Програма вступного інструктажу:_______ _________________________________________

На ТОВ «МЕТЦ «НЕОПРОМ» з працівниками проводяться інструктажі з охорони праиі (вступний, 

первинний, повторний, позаплановий, цільовий), які зареєстровані у відповідних журналах.

Посадові особи ТОВ «МЕТЦ «НЕОПРОМ» проходять навчання і перевірку знань з охорони праиі. 

Комісія з перевірки знань з питань охорони праці працівників ТОВ «МЕТИ «НЕОПРОМ» створена 

наказом №2-ОП від 03.01.2017 р. ___________________



Технічні експерти TOB «МЕТЦ «НЕОПРОМ» пуойшли навчання в ДП «ГНМЦ Деужпуаиі», інші 

працівники пройшли навчання з питань охорони пуаиі в ДП «Донецький експертно-технічний центр 

Деужпуаиі». ______ _ _ _ ______
Пуацівники ТОВ «МЕТЦ «НЕОПРОМ» забезпечені 313 згідно вимог НПАОП 0.00-3.07-09 та

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці_______________ 20 р. № ____________________ .

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ№ 48 від 07.02.2018}

Управління Держпраці у Рівненській області І
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