
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю -  підприємство 
з іноземною інвестицією “Ізотерм- С” в особі директора Сеня Юрія Яремовича, 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.

Місце(адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
33001, Рівненська область, Дубенський район, с. Варковичі вул Травнева,9.

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 ОПН.

Інформація про проведення добровільного аудиту' з охорони праці: не проводився.

Я, Сень Юрій Яремович , цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра п.6 додатку 6 до Порядку (в 
редакції постанови КМУ від 06,02,2018р, №48).

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  
1 .

Кількість будівель і споруд (приміщень):
-  Будівля виробничого корпусу -  1;
-  Будівля адміністративний корпус -1.

Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
-  Цех виготовлення пінополістирольних плит;
-  Цех виготовлення панелей будівельних металевих тришарових;
-  Цех виготовлення сухих будівельних сумішей;
-  Транспортний цех;
-  Ремонтна дільниця;
-  Склад готової продукції пінополістирольних плит;
-  Склад допоміжних матеріалів



Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 20 -  

011 від 02.01.2018 р„ покладено на інженера з охорони праці -  ГІшевлоцьку Ірину 
Миколаївну , яка пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки 
посвідчення №5479-162-18 від 09.11.2018р., „Правил з охорони праці під час виконання робіт 
на висоті” посвідчення №5479-162/6-18 від 09.11.2018р.

Переглянуті, затверджені та введені в дію згі дно наказу № 23 -  ОП від 30.01.2017 р. 
інструкції з охорони праці.

Наказом №18 -  ОП від 02.01.2018р. переглянуті та затверджені „Положення про 
службу охорони праці”, „Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці”.

Наказом №20 -  ОП від 02.01.2018р. 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 № 4 -  ОП від 02.01.2019р. створено постійно-діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  Сень Юрій Яремович. (посвідчення №2465-75/1-18 від 15.06.2018р. 
Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки., „Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті” посвідчення 
№2465-75/6-18 від 11.06.2018р.

Члени комісії:
-  директор з виробництва Трохимчук Володимир Леонідович, (посвідчення №2467- 

75-18 від 15.06.2018р Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про 
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки., „Правил з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті” посвідчення №2467-75/6-18 від 11,06.2018р.

-  головний інженер Кондратюк Микола Леонідович, (посвідчення №2457-75-18. від 
15.06.2018р Державної служби України з питань праці Рівненського ЕТЦ про перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки., „Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті” 
посвідчення №2457-75/6-18 від 11.06.2018р.

-  інженер з охорони праці Пшевлоцька Ірина Миколаївна, (посвідчення №5479-162-18 
від 09.11.2018р про перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки „Правил з охорони праці під час 
виконання робіт на висоті” посвідчення №5479-162/6-18 від 09.11.2018р.

Відповідальною особою за виконання робіт на висоті призначено головного інженера 
Кондратюка Миколу Леонідовича (Наказ №6-ОП від 02 січня 2019року).

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 призначено головного інженера 
Кондратюка Миколу Леонідовича (Наказ №9-ОП від 02 січня 2019року), відповідальним за 
видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки призначено головного 
інженера Кондратюка Миколу Леонідовича (Наказ №Ю/01-ОП від 02 січня 2019року). 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок забезпечений спецодягом ( 
костюм бавовняний, черевики шкіряні) та засобами індивідуального захисту (каска, 
запобіжний пояс, діелектричні рукавиці).

Електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустановок проведено вступний




