
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 аудиту з охорони праці
проводився.

не

я, Сень Юрій Яремович , цією декларацією цідтверджую відцовідність 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 -  1шт.

№
п/п

Тип Марка Заводський номер Рік
вигото
влення

Країна
виробник

1 електронаванта
жувач

Тоуоіа 8ЕВЕТ16 11905 2014 Італія

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 трищарових;
-  Цех виготовлення сухих будівельних сумішей;
-  Транспортний цех;
-  Ремонтна дільниця;
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-  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 -  Ппіевлоцьку 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 29.01.2020р.; Наказ 
№25- ОП від 29.01.2020р.), а також інструкції з охорони праці по професіях згідно 
штатного розпису та видах робіт, в тому числі №40 -  інструкція з охорони праці для водія 
навантажувача. (Наказ №24- ОП від 29.01.2020р.; Наказ №25- ОП від 29.01.2020р.).

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 №3 від 
20.02.2020р.; Протокол №5 від 03.03.2020р; Протокол №10 від 21.05.2020р), 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 13.01.2020р.).

В ТОВ ПІІ „Ізотерм -С” ведуться журнал реєстрації встуцного 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 13.01.2020р. призначено особу відповідальну за технічний стан 
та безпечне проведення робіт (експлуатацію) навантажувачами -  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 13.01.2020р. 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 (поевідчення №2457-75-18. від 
15.06.2018р Державної елужби України з питань праці Рівненеького ЕТЦ про перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки., „Правил охорони праці під чає експлуатації 
навантажувачів”, „Правил з охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт.” 
посвідчення №437-11-19 від 08.02.2019р.

-  інженер з охорони праці Ппіевлоцька 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 ПІІ „Ізотерм -С” технологічний транспортний засіб зареєстровано 

відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці -  є паспорт, декларація 
про відповідність технічному регламенту, висновок експертизи №22560691.26.14.20 на 
відповідність транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України 
від 03.04.2020р виданий ДП “Рівненським експертно-технічним центром держпраці”, 
пройшов державний технічний огляд. (Акт державного технічного огляду технологічного 
транспортного засобу від 01.04 2020року 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.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_________________ 20__р. № ______ .
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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 фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


