
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: 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) 
— не укладався.

Інформація про проведення добровільного аудиту̂  з охорони праці
проводився.

не

я, Сень Юрій Яремович , цією декларацією цідтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
виконання:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра п.6 додатку 6 до Порядку 
(в редакції постанови КМУ від 06.02.2018р. №48).
Роботи верхолазні п.14 додаткуб до Порядку (в редакції постанови КМУ від 
06.02.2018п. №48).

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм:
На підприємстві працює -  100 працівників, з них 8 працівників виконують роботи 
підвищеної небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке 
знаходиться на балансі підприємства.

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 слзгжбу 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”.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 24 -  ОП від 29.01.2020 р. 
інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт, які діють в товаристві, в тому 
числі №12 -  інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті. Ведеться 
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та Журнал обліку видачі інструкцій з 
охорони праці.

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 №25- ОП від 29.01.2020р.), а також 
інструкції з охорони праці по професіях згідно штатного розпису та видах робіт, в тому 
числі №12 -  інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті. (Наказ №24- 
ОП від 29.01.2020р.).

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 13.01.2020р. створено постійно-діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  директор 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”, ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві” -  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”, ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві” -  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”, ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві” -  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”, ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві” -  посвідчення №5479-162/6-18 
від 09.11.2018р.

Робітники належним чином оформлені на роботу, забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту (відповідно до статті 8 Закону України 
„Про охорону праці”) , пройшли періодичні медичні огляди та визнані придатними до 
виконання робіт за професіями.

Працівники підприємства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань 
безпечних методів праці в комісії підприємства в об’ємі , передбаченому тематичними 
планами і програмами спеціального навчання, а також інструкцій з охорони праці, 
додержання яких входить до їх функціональних обов’язків (Протокол №23 від 05.09.2019 
р.. Протокол №3 від 20.02.2020 р. Протокол №14 від 19.06.2020р.).

Працівникам підприємства проведений вступний інструктаж з питань охорони 
праці, запис про проведення вступного інструктажу зроблений в журналі реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці.

Працівникам підприємства проводяться первинний, повторний інструктажі з 
охорони праці. Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці заносяться особою яка проводить 
інструктажі. При виконанні робіт за наряд-допуском записи про проведення цільового 
інструктажу заносяться особою, яка проводить інструктажі до наряд-допуску.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту (313) згідно Типових галузевих норм та Положення про порядок 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та ін. 313, ведеться їх облік в картках 
особистого обліку.

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті, верхолазних 
робіт та із застосуванням драбин, стрем’янок проведення оглядів, випробувань та ведення 
“Журналу обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та приетроїв” призначено 
головного інженера Кондратюка Миколу Леонідовича (Наказ №6-ОП від 13 січня 
2020року, Наказ №9-ОП від 13 січня 2020року), відповідальним за видачу наряд-допусків 
при виконанні робіт підвигценої небезпеки призначено головного інженера Кондратюка 
Миколу Леонідовича (Наказ №22-ОП від 14 січня 2020року).

Працівники ТОВ ПІІ Ізотерм-С забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі. Пояси запобіжні лямкові, каски, драбини 
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані.



є  в наявності засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти 
(Пояси запобіжні лямкові, каски, огородження, знаки безпеки). Пояси запобіжні пройшли 
статистичне випробовування заводом виготовлювачем. Всі засоби захисту зареєстровані в 
“Журналу обліку засобів індивідуального захисту від падіння працівників з висоти ”

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами з охорони
праці.

Примітки 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
: забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичнріми особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відцовідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


