
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Державне підприємство «Клесівське лісове господарство» 
Юридична адреса: 34550, Рівненська область, Сарненський район смт. Клесів., 
вул.Залізнична,61
Поштова адреса:34550, Рівненська область, Сарненський район смт. Клесів,
вул .Залізнична,61
Код ЄДРПОУ: 00992771
Вид діяльності за КВЕД: 02.40 надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.20 лісозаготівля 
Директор: Ониськевич Михайло Максимович 
Телефон/факс: (03655) -  5-01-38, e-mail: klesivdlg@ukr.net
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Рівненська область.
Наявність договора страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Ониськевич Михайло Максимович, цією декларацією підтверджую відповідність 

матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання робіт підвищеної небезпеки на висоті понад 1,3 метра.

Кількість робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 4.
На балансі ДП «Клесівське лісове господарство» є будівлі, споруди, адмінприміщення. 
Інші відомості:

Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки:
- Ониськевич Михайло Максимович -  директор -  пройшов навчання і виявив потрібні 
знання Законів, підзаконних міжгалузевих нормативно-правових актів та галузевих вимог 
з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, надання 
першої допомоги потерпілим та дій в надзвичайних ситуаціях на виробництві в ДП 
«Укрцентркадриліс», посвідчення № 11848, протокол від 03.11.2017 року № 20, 
посвідчення № 11848, протокол від 07.11.2018 року № 12, склав іспит на знання Правил 
будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, парових і водогрійних 
котлів, посудин, що працюють під тиском в ДП «Укрцентркадриліс».
- Павлишин Роман Ярославович -  головний інженер -  пройшов навчання і виявив 
потрібні знання Законів, підзаконних міжгалузевих нормативно-правових актів та 
галузевих вимог з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного 
забезпечення, надання першої допомоги потерпілим та дій в надзвичайних ситуаціях на 
виробництві в ДП «Укрцентркадриліс», посвідчення № 10663 - протокол від 09.09.2016 
року; в ДП «Рівненський ЕТЦ» посвідчення № 6662-200-18 - протокол від 27.12.2018 
року № 200, пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт», 
посвідчення №6718 -  202 -  18 -  протокол від 27.12.2018 року № 202, пройшов навчання і 
виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском»
- Білоус Дмитро Сергійович -  головний механік -  пройшов навчання і виявив потрібні 
знання Законів, підзаконних міжгалузевих нормативно-правових актів та галузевих вимог 
з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, надання 
першої допомоги потерпілим та дій в надзвичайних ситуаціях на виробництві в ДП 
«Укрцентркадриліс», посвідчення № 10720, протокол від 23.09.2016 року №13, пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»,
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«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ДП «Рівненський 
ЕТЦ», посвідчення № 6649 - 200-18 -  протокол від 27.12.2018 №200.
- Твердий Петро Іванович -  провідний інженер з охорони праці -  пройшов навчання і 
виявив потрібні знання Законів, підзаконних міжгалузевих нормативно-правових актів та 
галузевих вимог з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного 
забезпечення, надання першої допомоги потерпілим та дій в надзвичайних ситуаціях на 
виробництві в ДП «Укрцентркадриліс», посвідчення № 10701, протокол від 22.09.2016 
року №12, в ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення № 6668 -  200 -18, протокол від 
27.12.2018 року № 200, пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт».

На Державному підприємстві «Клесівське лісове господарство» розроблені та 
затверджені наказом від 03.01.2017 року №2:
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;
- Положення про комісію з питань охорони праці;
- Положення про службу безпеки дорожнього руху на підприємстві;
- Положення про кабінет з охорони праці;
- Положення про День охорони праці.
Наказ по підприємству №32 «Про затвердження та впровадження на підприємстві 
Системи управління охороною праці та ризиками»

Наказом від 05.01.2016 року № 4 створено службу охорони праці, керівником якої 
призначено провідного інженера з охорони праці Твердого Петра Івановича.

Наказом від 03.01.2017 року № 2 переглянуто, затверджено та введено в дію інструкції 
з питань охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці(протокол №1,2 від 30.01.2019р.). Запис про проведення 
інструктажів з питань охорони праці робиться в журналах реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці.

Для виконання робіт будуть застосовуватись:
- запобіжні пояси -  2шт, випробувані на підприємстві -  виготовлювачі;
- каски захисні -  10шт, випробувані на підприємстві -  виготовлювачі.

Працівники, які будуть виконувати роботи на висоті, забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні 
Держпраці у Рівненській області:
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