
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця: ПрАТ завод пластмасових виробів “Іскра”,

м. Здолбунів, вул. С. Наливайка, 1, код згідно ЄДРПОУ 02971570.

Керівник: Фурманчук Володимир Іванович — голова правління ПрАТ заводу 
“Іскра”, тел.(03652) 2-55-62, тел/факс (03652) 2-26-03, м. Здолбунів, вул. С. Наливайка, 1, 
ін.код 35705.

Місце виконання робіт: ПрАТ завод “Іскра” , Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. С. 
Наливайка, 1.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Підприємство не належить до об'єктів підвищеної небезпеки.

Аудит - не проводився.

Я, Фурманчук Володимир Іванович — голова правління ПрАТ завод пластмасових 
виробів “Іскра” цією декларацією підтверджую відповідальність матеріально — 
технічної бази та умов праці вимогам законодовства з питань охорони праці під час 
виконання робіт підвищеної небезпеки: робіти, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра.

На підприємстві: 17 робочих місць, в т.ч. З робочих місця на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм.

На території підприємства знаходиться 5 цехів та дільниць, технічний стан яких 
задовільний.

Інші відомості:

• На підприємстві створена служба охорони праці ( інженер з охорони праці — 
Александрук Анатолій Івнович), діють положення: "Положення про службу охорони 
праці" (Наказ № 21 від 30.12.2016р.), "Положення про систему управління охороною 
праці", "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці", "Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захісту працівників ""(Наказ 
№32 від 23.10.2017р.).

• На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (Наказ 
№7 від 29.01.2018р.). Всі члени комісії пройшли навчання і перевірку знань закону 
України "Про охорону праці та нормативно- правових актів до нього:

Голова комісії: Фурманчук Володимир Іванович — голова правління, (посв. 
№1644-62-17, протокол №62 від 12.05.2017р. в РЕТЦ).

Члени комісії: Паска Віталій Миколайович — заступник голови правління (посв. 
№1647-62-17, протокол №62 від 12.05.2017р. в РЕТЦ), Каян Михайло Миколайович — 
начальник енерго-механічного відділу (посв. №1645-62-17, протокол №62 від 
12.05.2017р. в РЕТЦ), Коваль Віталій Іванович — заступник начальника енерго- 
механічного відділу (посв. №1643-62-17, протокол №62 від 12.05.2017р. в



РЕТЦ), Александрук Анатолій Іванович — інженер з охорони праці (посв. № 1642-62- 
17, протокол №62 від 12.05.2017р. в РЕТЦ.), Шанюк Світлана Олександрівна — 
майстер (посв. №1646-62-17 протокол №62 від 12.05.2017р. в РЕТЦ).

Всі члени комісії пройшли навчання і перевірку знань "Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті", "Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями", ДБНА 3.2-2-2009 "Сис±ема стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві".

Для працівників, що виконують роботи на висоті понад 1,3 метра, своєчасно і в 
повному обсязі проводять інструктажі по інструкціям з охорони праці: ЮП №103 
"При виконанні робіт із зостосування драбин"(Наказ № 9 від 10.03.2015р.); ЮП 
№105 "Під час виконання робіт на висоті", розроблених та введених в дію наказом 
№37 від 27.11.2017р. Заступник голови правління Паска В.М. призначений 
віпповідальним за організацію і безпечне проведення робіт на висоті (Наказ №17 від 
16.12.2016р.). За видачу наряд-допусків на виконання робіт на висоті, призначено 
видповідальними: начальника енерго-механічного відділу Каяна М,М. та заступника 
начальника енерго-механічного відділу Коваля В.І.(Наказ №14 від 15.02.2018р.).

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені необхідними засобами 
індівідуального захісту: 1).Костюм бововняний;2). Черевики шкіряні; 3). Рукавиці 
комбіновані; 4). Куртка утеплена (зимова); 4). Каска захисна; 5). Окуляри захисні; 6). 
Пояс страхувальний з мотузкою; а також пройшли щорічне навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці на право виконання робіт на висоті, пройшли 
періодичний медичний огляд. Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. На підприємстві 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", "Журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами і розпорядженнями", "Журнал видачи наряд-допусків", "Журнал обліку та 
зберігання засобів захисту".

Експлуатаційною, технічною документацією, нормативно-правовими актами, 
навчально-методичними матеріалами а також матеріально-технічна база забезпечена 
в повному обсязі.

Фурманчук В.І. 
(ініціали та прізвище)

у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
_  20__р .  N _____________________ .
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