ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство з іноземною інвестицією “Ізотерм- С” в особі директора Садового Андрія
Івановича, що діє на основі Статуту -33001, Рівненська область, м Рівне, вул., Дворецька
,128 Код ЄДРПОУ : 31960752, КВЕД: 22.21 - Виробництво плит, листів, труб і профілів із
пластмас, телефон: 03625664.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування
страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) — об’єкт не ОГМ.
Я, Садовий Андрій Іванович , цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші 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 піявісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників.
Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 1.
Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 19 ОП від 10.01.2017 р., покладено на інженера з охорони праці - Пшевлоцьку Ірину
Миколаївну , яка пройшла навчання та перевірку знань з Закону України “Про охорону праці”
посвідчення №3846-117-15 від 05.11.2015р., „Правил з охорони праці під час виконання робіт
на висоті” посвідчення №3846-117/6-15 від 02.11.2015р.
Переглянуті, затверджені та введені в дію згідно наказу № 23 - ОП від 30.01.2017 р.
інструкції з охорони праці.
Наказом № 17 - ОП від 10.01.2017 р. переглянуті та затверджені „Положення про
службу охорони праці”, „Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони
праці”.
Наказом № 19 - ОП від 10.01.2017 р. переглянуте та затверджене „Положення про
систему управління охороною праці”,
Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації
інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, що виконуються за
нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал періодичного огляду
тари; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Наказом № 3 - ОП від 10.01.2017 р. створено постійно-діючу комісію для перевірки
знань з питань охорони праці в складі:
Голова комісії - Садовий Андрій Іванович, (посвідчення №3169-111-16 від
23.09.2016р. Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про перевірку
знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього._________

Члени комісії:
- головний інженер Шумін Микола Іванович, (посвідчення №4448-145-16р. від
18.11.2016р Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про перевірку
знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього,
посвідчення № 457-15-16 від 17.02.2016р. про перевірку знань “Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті”);
- заступник головного інженера Тригуб Микола Іванович, (посвідчення №2340-82-16р.
від 22.07.2016р Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про перевірку
знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього,
посвідчення № 458-15-16 від 17.02.2016р. про перевірку знань “Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті”);
- інженер з охорони праці Пшевлоцька Ірина Миколаївна, (посвідчення №3846-117-15
від 05.11.2015р. про перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та нормативноправових актів до нього, посвідчення №3846-117/6-15 від 02.11.2015р. про перевірку знань
“Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”).
Відповідальною особою за виконання робіт на висоті призначено заступника
головного інженера Тригуба Миколу Івановича (Наказ №33-ОП від 10 березня 2017року).
Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт із застосуванням драбин,
стрем’янок проведення оглядів, випробувань та ведення “Журналу обліку та огляду
такелажних засобів, механізмів та пристроїв” призначено заступника головного інженера
Тригуба Миколу Івановича (Наказ №12- ОП від Юсічня 2017року), відповідальним за видачу
наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки призначено заступника головного
інженера Тригуба Миколи Івановича (Наказ №9-ОП від 10 січня 2017року).
Електромонтер забезпечений спецодягом та каскою. Працівник, зайнятий на роботі на
висоті пройшов навчання й перевірку знань з питань охорони праці, згідно протоколу № 10
від 01.07.2016 р.
Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці.
Працівник забезпечений в повному об’ємі нормативно-правовими актами з охорони
праці.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання
територіальному органі Держгірпромнагляду_________________ 20__ р. № ______ .
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