
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: ТОВ «Нерудпром Лтд», 35700, Рівненська обл., м. Здолбунів,
вул.. Незалежності, 42, ЄДРПОУ: 32497433, директор Нітовський Дмитро Борисович, 
тел.. 0972341011, e-mail: nerudnromprom@,gmail.com

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;
Україна, Рівненська область

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
Не має_________________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводилась_______________________________ ________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Нітовський Дмитро Борисович

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвипїєної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
технологічний транспортний засіб:
Екскаватор KOMATSU PC 180 LC-5K, 1995оік випуску, країна походження 
Великобританія. KOMATSU UK LIMITED, техогляд проведено 17.10.2019р.згідно акту ТО 
№179-19 ДП «Рівненський експертно-технічний иентр»

(найменування виду робіт
Кількість робочих місиь-2. в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм -1



підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
ділянка ДП «Укрбурштин» _наявне офісне приміщення за адресою: м. Здолбунів, вул.. 
Незалежності, 42, місце обслуговування: м. Рівне, вул.. Курчатова, 33

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
(цехів, дільниць, структурних підроздшів)

Інші відомості: На ТОВ « Нерудпром Лтд» наказами по підприємству призначені:

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 
підприємства Нітовський Д.Б.. 

за безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
-  Відповідальний за технічний стан технологічного засобу Салюта С.А.., наказ №19 від 

15.11.2019р;
-  Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті Салюта С.А.., наказ №19 від 

15.11 2019р;

Наявність служби охорони таці: На підприємстві наказом № 20-ОП від 26.04.2019 року
створена служба з охорони праці, наказом № 20/1 від 26.04.2019 року затверджено 
положення про службу та наказом № 2 від 26.04.2019 року затверджено положення про 
систему управління охороною праці на підприємстві.

Інформація т о інстуукиії з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з
охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення:
Наказ № З від 26 квітня 2019 року

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:

На підприємстві наказом № 6 від 05.11.2019 року створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань, з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку 
знань відповідних Правил по охороні праці, електробезпеці, надання першої медичної 
допомоги, та мають посвідчення про перевірку знань.

№ Прізвище та імя 
п\п по батькові

1 Нітовський 
Дмитро 
Борисович

2 Перегінець 
Микола 
Михайлович

Посада

Директор

Інженер з охорони 
праці

№ посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці

№4633-148-19 
Від 15.11.2019р.

№4635-148-19 
Від 15.11.2019р

№ посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці,електробезпека,П 
ТЕЕсп,ПБЕЕсп

№4585-326-19 
Від 15.11.2019р.

№4588-326-19 
Від 15.11.2019р.

Місце проведення 
навчання

Рівненський 
експертно- 
технічний центр

Рівненський 
експертно- 
технічний центр

з Міньковський 
Олександр 
Васильович

Заступник
директора

№4630-148-19 
Від 15.11.2019р

№4586-326-19 
Від 15.11.2019р.

Рівненський 
експертно- 
технічний центр



На підприємстві наказом № 7-ОП від 26.04.2019 року затверджено та введено у дію 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом 
№7/1 від 26.04.2019 року, затверджено план - графік, згідно якого проводиться навчання та 
перевірка знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони 
праці у відповідності до вимог чинного законодавства

Експлуатаиійна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна 
документація на устатковання, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх 
розміш;ення по виробничім дільницям;

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівник підприємства забезпечений спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у 
відповідності до чинних нормативних актів-відповідно до Закону України «Про охорону 
праці», наказу Державного комітету з нагляду за охороною праці №126 від 17.05.2004р. 
коду 8332.1 згідно з класифікатором професій ДК 003:2005-машиніст екскаватора 
одноковшового- комбінезон бавовняний, черевики шкіряні, жилет сигнальний, каска, 
рукавиці комбіновані, чоботи гумові з утеплювачем, куртка та брюки утеплені

Ноумативно-пуавова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та
навчально-методичне забезпечення.

ПеуегінеиьМ.М,-відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

нормативно-правової та матеріально-ті
/уу

06 лютого 2020 р.

и навчально-методичного забезпечення)

Т о Ь с с  !гс и
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці__________________ 20__р.
№ __ ________________________________________________________________ .  - - -  -
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