
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 
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
виконання:

Технологічні транспортні засоби -  5шт.

Найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або 
марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та / або 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу: _____________
№
п/п

Тип Марка Заводський номер Рік
вигото
влення

Країна
виробник

1 автонавантажу
вач

40814 №57501 1989 Україна

2 автонавантажу
вач

Toyota 62-7FD30 №607FDF30E12980 2005 Франція

3 автонавантажу
вач

Toyota 42-7FD35 №
40A7FDK40E30039

2008 Франція

4 автонавантажу
вач

Балканкар ДВ - 
1621.28.11

№6878121454 1987 Болгарія

5 автонавантажу
вач

Балканкар ДВ - 
1792.45.20

№3808214928 1987 Болгарія

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
-  При роботах на технологічних транспортних засобах - 5роб.місця.

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 -  

ОП від 02.01.2018 р., покладено на інженера з охорони праці -  Пшевлоцьку Ірину 
Миколаївну . 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 №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”, Наказом №16 -  ОП від 02.01.2018р. переглянуте та 
затверджене „Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям, та іншими засобами індивідуального захисту”.

Інформація про інструкції:
В ТОВ ПІІ „Ізотерм -С” розроблені та затверджені наказом директора підприємства 

посадові інструкції про права, обов’язки посадових осіб з питань охорони праці та 
відповідальність за покладені на них функції (Наказ №24- ОП від 30.01.2017р.; Наказ №24- 
ОП від 11.02.2019р.), а також інструкції з охорони праці по професіях згідно штатного 
розпису та видах робіт (Наказ №23- ОП від 30.01.2017р.; Наказ №24- ОП від 11.02.2019р.).

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
В ТОВ ПІІ „Ізотерм -С” працівники, які допускаються до експлуатації навантажувачів 

мають відповідну кваліфікацію, пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці та безпечних методів роботи (Протокол №5 від 18.03.2019р.; Протокол №9 від 
08.04.2019р.), проходять попередній та періодичні медогляди.

Розроблені програми та плани графіки проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці., проводиться стажування та допуск до самостійної роботи (Наказ №8- ОП від 
02.01.2019р.).

В ТОВ ПІІ „Ізотерм -С” ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та реєстрації 
інструктажів на робочому місці з охорони праці, журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці та обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Наказом №1 -  ОП від 02.01.2019р. призначено особу відповідальну за технічний стан та 
безпечне проведення робіт (експлуатацію) автонавантажувачами -  директора з виробництва 
Трохимчука В.Л. . (посвідчення №447-11-19 від 08.02.2019р Державної служби України з 
питань праці Рівненського ЕТЦ).

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 охорони праці під час експлуатації навантажувачів”, „Правил з 
охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт.” посвідчення №444-11-19 від 
08.02.2019р.

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 охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів”, „Правил з охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт.” 
посвідчення №447-11-19 від 08.02.2019р.



-  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 охорони праці під час експлуатації навантажувачів'’, 
„Правил з охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт.” посвідчення №437-11- 
19 від 08.02.2019р.

-  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 охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів”, „Правил з охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт.” посвідчення №442-11-19 від 08.02.2019р.

Експлуатаційна документація:
В ТОВ ПІ1 „Ізотерм -С” технологічні транспортні засоби зареєстровані відповідно до 

вимог нормативно-правових актів з охорони праці -  є паспорти, декларації про відповідність 
технічному регламенту, пройшли державний технічний огляд. (Акт державного технічного 
огляду технологічного транспортного засобу від 28.08 2018року ДП Рівненський ЕТЦ).

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники ТОВ ПІІ „Ізотерм -С” забезпечуються спецодягом, спецвзуттям (костюм 

бавовняний, черевики шкіряні. Рукавиці комбіновані), та засобами індивідуального захисту 
(жилет сигнальний, каска) згідно діючих норм.

Працівники нормативно-правовими актами забезпечені в повному обсязі.

Директор
М.П.

28 травня 2019 р.

Ю. Я. Сень

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_________________ 20__ р. № ______ .

о .

Управління Держпраці у  Рівненській області
ЗА Р ЕЄ С ТР О ВА НО

За  Хе 

Ш
(посада, підпис)


