
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Виробничо-приватна фірма «Каменяр-Древ», ВПФ «КАМЕНЯР- 
ДРЕВ»; адреса: 35043, Рівненська обл., Костопільський район, с. Берестовець; код згідно з 
ЄДРПОУ: 31148678; керівник -  Вдовиченко Олександр Леонтійович, тел.:(03657)21483; 
електронна пошта -  відсутня;

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська обл., Костопільський район, с. 
Берестовець, кар’єр ВПФ «КАМЕНЯР-ДРЕВ»;

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  
відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: добровільний аудит з 
охорони праці не проводився.

Я, Вдовиченко Олександр Леонтійович, цією декларацією підтверджую відповідальність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

• Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти

• Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м.

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  6.

Інші відомості:
Прізвище та ім’я по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства 
з питань охорони праиі:
На ВПФ «Каменяр-Древ» наказами по підприємству призначені:
Вдовиченко Олександр Леонтійович -  відповідальний за стан та безпечну організацію 
праці в цілому, директор ВПФ «Каменяр-Древ».
Вдовиченко Сергій Леонтійович -  заступник директора, наказом № 1 від 03.05.2018 року 

«Про створення служби з охорони праці» призначений керівником служби охорони праці на ВПФ 
«Каменяр-Древ», посвідчення № 2456-90-17.

Корнійчук Анатолій Миколайович -  відповідальний за електрогосподарство, наказом № 1 
від 03.05.2018 року «Про створення служби з охорони праці» призначений виконуючим функції 
служби охорони праці на ВПФ «Каменяр-Древ».

Наявність служби охорони праиі:
На підприємстві наказом № 1 від 03.04.2018 р. створена служба з охорони праці, наказом 

№ 1-2018 р. затверджено положення про службу з охорони праці, наказом № 5 від 05.03.2018 р. 
затверджено положення про систему управління охороною праці на підприємстві.

Наявність інструкиій з охорони праиі:



На підприємстві наказом № 1-2018 р. затверджений перелік інструкцій по професіях та 
видах робіт згідно положення про систему управління охороною праці.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони прані: 
Наказом № 6 від 6 квітня 2018 року затверджено порядок проведення навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці що проводиться відповідно до Положення про порядок 
проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці затвердженого наказом № 3 від 
01.04.2018 року. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до 
вимог чинного законодавства
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Прізвище та імя 
по батькові

Посада № посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці

№ посвідчення, дата 
навчання з охорони 
праці, електробезпека

Місце проведення 
навчання

Вдовиченко
Олександр
Леонтійович

Директор №2455-90-17 
Від 07.07.2017р.

Державна служба 
України з питань 
праці
«Рівненський 
експертно- 
технічний центр»

Вдовиченко
Сергій
Леонтійович

Керівник служби 
охорони праці

№ 2456-90-17 
Від 07.07.2017р.

Державна служба 
України з питань 
праці
«Рівненський 
експертно- 
технічний центр»

Корнійчук
Анатолій
Миколайович

Енергетик, 
призначений 
виконуючим 
функції служби 
охорони праці

№ 12-40-16 
відІЗ.04.2016р.

№739-25-16 
Від 18.03.2016р.

Державна служба 
України з питань 
праці
«Рівненський 
експертно- 
технічний центр»

Експлуатаційна документація:
На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, 

обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім дільницям.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Під час проведення робіт з джерелами підвищеної небезпеки, робітникам видаються 

необхідні засоби індивідуального захисту: захисна каска, лицевий щиток, захисні окуляри, 
комбінезон, черевики, тощо.

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

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

Директор 
ВПФ «Каменяр 
29.01.2019 року О. Л. Вдовиченко

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці______________2018 року №____________
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