ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські лісопильні»
35000 Рівненська обл. м. Костопіль, вул. Степанська, 9
Зареєстроване у Костопільській районній державній адміністрації
Код платника податків згідйо ЄДРПОУ: 39414678
Код і вид діяльності КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне випобншггво.
Прізвище ім'я по батькові директора - БожешокДмитро Олексійович
Номер телефону, факсу, електронної пошти: Тел/факс (03657) 2-20-25
e-mail: іnfb@;sawmills.com,ua
Місце, (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
35000 Рівненська обл. м. Костопіль, вул. Степанська, 9
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.
Згідно Додатку 1 Постанови КМУ № 1788 від 16.11.2002 р. «Про затвердження Порядку і
правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного
характеру» ТОВ «Українські лісопильні» не є суб’єктом обов’язкового страхування.
Я, Боженюк Дмитро Олексійович - директор ТОВ «Українські лісопильні» цією
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та
або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Найменування видів робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
- ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра,
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
Кількість робочих місць, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Два робочих місця в одній зміні - слюсар з механоскладальних робіт, два робочих місця в одній
зміні - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Сім виробничих підрозділів - лісопильний цех, енергетично - сушильний цех, склад
лісосировини, склад готової продукції, дільниця сирого сортування пиломатеріалів, дільниця
сухого сортування пиломатеріалів, дільниця пакування.
Інші відомості:
Прізвище, ім'я, по батькові відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки.
Рурський Р.Ф. - начальник виробництва, призначений відповідальною особою за організацію
безпечного провадження робіт на підприємстві, в тому числі і робіт на висоті (наказ по ТОВ
«Українські лісопильні» № 9 від 09.11.2016р.)
Баховський П.М. - головний енергетик підприємства, Наумчик М.М. - головний механік
підприємства, Красуй С.В. - технічний керівник підприємства, призначені відповідальними
особами за організацію виконання робіт на висоті (наказ по ТОВ «Українські лісопильні»
№115 від 09.11.2016р.)
Наявність служби охорони праці на ТОВ «Українські лісопильні»
Наказом по ТОВ «Українські лісопильні» № 46 від 11.04.2016р. створена служба охорони праці
підприємства, призначено провідного інженера з охорони праці та техногенно - екологічної

безпеки, затверджено положення «Про службу охорони пращ». Наказом по ТОВ «Українські
лісопильні» №45 від 11.04.2016р. затверджене «Положення про систему управління охороною
пралі».
Інформація про інструкції
Згідно «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» на підприємстві розроблені та
затверджені наказом №92 від 07.09.2016р. інструкції з охорони праці по професіях та видах
робіт (перелік інструкцій), в тому числі інструкція з охорони праці №31 під час виконання робіт
на висоті.
Інформація про навчання з питань охорони праці членів постійно діючої комісії
Наказом по ТОВ «Українські лісопильні» № 59 від 22.06.2016р. створена постійно діюча
комісія з питань охорони праці. Члени комісії пройшли в ДП «Рівненський експертнотехнічний центр» навчання та перевірку знань, законодавчих актів з охорони пратті,
електробезпеки, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги та мають посвідчення.
Навчання та перевірку знань Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті, особи,
відповідальні за організацію виконання робіт на висоті, пройшли на підприємстві (протокол
№50 від 04.05.2016р.)
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці
Наказом по ТОВ «Українські лісопильні» № 46 від 11.04.2016р. затверджене «Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Щоквартально
проводяться повторні інструктажі з питань охорони праці. На виконання робіт на висоті
оформлюється наряд - допуск, працівникам зайнятим виконанням робіт на висоті проводиться
цільовий інструктаж з охорони праці за діючою на підприємстві інструкцією №31.
Забезпечення засобами індивідуального захисту
На підприємстві розроблене та затверджене наказом № 46 від 11.04.2016р. «Положення про
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту». Відповідно до ст.8 Закону України «Про охорону праці» та згідно
норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту, затверджених колективним договором, працівники заводу
забезпечуються 313 в тому числі при виконанні робіт на висоті.
Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення
Охорона праці. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 2293-99
Вимоги безпеки при роботі на висоті НПАОП 0.00-7.07-07
Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-8.24-05
Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1 -1.01 -97
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОПО.ОО-1.71-13
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних електроустановок
НПАОП40.1-1.32-01
Правила експлуатації елекгрозахисних пристроїв НПАОП40.1-1.07-01
Правила виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
Типове положення про комісію з питань охорони праці НПАОП0.00-4.09-07
Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці
НПАОП0.004.12-05
>уохорони праці НПАОП 0.00-4.21-04
Д.О. Боженюк
Декларація зареєстрована у журналі
територіальному органі Держпраці.
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