
Додаток 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №48) 

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

ДП «Клеванський лісгосп»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Рівненська область. Рівненський район смт. Клевань, вул. Лісова, буд. 6
місце її державної реєстрації,

код ЄДРПОУ 00992852.
код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

________________________Чуприна Сергій Васильович__________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника;

_____________тел. 27-10-29 E-mail: dpklevan(a),u k r . n e t _______________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки Рівненська область. Рівненський район смт. 
Клевань. вул. Лісова, буд. 6
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
____ ПАТ страхова компанія «ВУСО» 3.01.2018р.____________________________________

(найменування страхової компанії,
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: непроводився 

Я. Чуприна Сергій Васильович_____________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця) 

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, устатковання підвищеної небезпеки:

1) Роботи, що виконуються на висоті понад ТЗметуа.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

2) Технологічні транспортні засоби:
ККС-10-32 заводський № 81238, 1978 рік випуску, країна виробник СССР -  1шт;
К-09 заводський N° 1840, 1966 рік випуску, країна виробник СССР - 1шт:
КС-2573 заводський №9109212, 1991 рік випуску, країна виробник СССР - 1  шт;
8Т-210 заводський №7634, 1978 рік випуску, країна виробник СССР -  1шт.
Кількість робочих місиь, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
289 робочих місць, з них на 5 існує підвищений ризик виникнення травм

Інші відомості:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони nvaui та промислової безпеки:

В ДП «Клеванський лісгосп» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор 
підприємства Чуприна С.В. 

за безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
-  Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства - 

енергетик Дука П.В., наказ № 13-к від 9.01.2018р.
-  Відповідальний за технічний стан обладнання Шкорбот Ю.А., наказ №13-к від 9.01.2018р;
-  Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті Берлінець Д.П., наказ №13-к від 9.01

2018р;
-  Відповідальний за організацію безпечної та безаварійної експлуатації парових та 

водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, експлуатації трубопроводів пари і 
гарячої води, наказ №13-к від 9.01.2018р Вівдюк В.Б.;



Наявність служби охорони праці: На підприємстві наказом № 13-к від 9.01.2018 року
створена служба з охорони праці, наказом № 93 від 30.03.2018 року затверджено положення про 
службу та наказом № 93 від 30.03.2018 року затверджено положення про систему управління 
охороною праці на підприємстві.

Інформація про інстуукиії з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з
охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення: наказ № 153 від 4 червня 2018 року;

Інформаиія про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:

На підприємстві № 4 від 02.01.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань, з 
питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил 
по охороні праці, електробезпеці, надання першої медичної допомоги, та мають посвідчення про 
перевірку знань.

Прізвище та імя 
по батькові

Посада № посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці

№ посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці,електробезпека,П 
ТЕЕсп,ПБЕЕсп

Місце проведення 
навчання

Чуприна Сергій 
Васильвич

Директор №10030 
Від 30.10.2015р.

Укрцентркадриліс

Мелещук
Володимир
Михайлович

Інженер з охорони 
праці

№12707
Від 10.07.2018р

№4068-109 
від 27.06.2018р 

IV

У крцентркадриліс 
ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

Майоров
Олександр
Вячеславович

Головний інженер № 12742 
Від 10.07.2018р.

№2798-84-18 
від 27.06.18р.

IV

Укрцентркадриліс 
ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

Шкорбот Юрій 
Адамович

Головний механік №11224 
Від 03.03.2017р.

№4075-109 
ВІД 27.06.2018р.

V

Укрцентркадриліс 
ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

Дука Петро 
Васильович

Енергетик №10029 
Від 30.10.2015р.

№2801-84-18 
Від27.06.2018р. 

V

Укрцентркадриліс 
ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

На підприємстві наказом № 93 від 30.03.2018 року затверджено та введено у дію положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені 
програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові 
білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом №4 від 2.01.2018 року, 
затверджено план - графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань 
охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог 
чинного законодавства

Експлуатаиійна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація 
на устатковання, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім 
дільницям;

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності 
до чинних нормативних актів;

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:



На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-
методичне забезпечення.

(прізвище, ім’я їй  по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпекщ наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
іативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

(підпис)
мп
«25» липня 2018А

Чупуина С.В.
(ініціали та прізвище)

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

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.

Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За № ® ^2Й Ізід*  20

(яосадв, пілйш*)


