
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 Державне підприємство «Висоцьке лісове господарство»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
34111 Рівненська область , Дубровицький район, с. Висоцьк, вул. Містечкова, буд. 31

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
КОД ЗГІДНО з ЄДРПОУ 00992740, директор Торчило Віталій Федорович тел.0365860212 
e-mail; vislisgosp(£)gmail.com .
телеіііаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, 
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, 
адреса електронної пошти;

Нижній склад ДП «Висоцьке лісове господарство».
Рівненська область, Дубровицький район, с. Удрицьк 

РММ ДП «Висоцьке лісове господарство».
Рівненська область, Дубровицький район, с. Висоцьк

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_____________________ Договір страхування відсутній________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

_______________ Добровільний аудит з охорони праці не проводився___________________
(дата проведення аудиту)

____ Я, директор ДП «Висоцьке лісове господарство» Торчило Віталій Федорович______
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвигценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи.

Кількість робочих місць -  135; в тому числі на яких існує підвищений ризик вшшкнешія 
травм -  2; виробничий об’єкт - нижній склад ДП «Висоцьке лісове господарство», РММ 
ДП «Висоцьке лісове господарство»
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка 
(за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які викондоться та/або експлуатуються (застосовуються) 
без О'І римання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єісгів (цехів, дільниць, структ>'рних підрозділів)

Інші відомості:
Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки;
1. Торчило Віталій Федорович -  директор, пройшов навчання і виявив потрібні 

знання;, , ^  ̂

- законів, підзаконних міжгалузевих нормативно-правових актів та галузевих 
вимог з охорони прані, полуСжної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, 
надання першої допомоги потерпілим та дій у надзвичайних ситуаціях на виробництві в 
ДП «Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 13270 від 23.11.2018 року, протокол від
23.11.2018 №29.

склав іспит на знання «Правил будови безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під 
тиском» посві/щення № 13270 від 27.11.2018 року протокол від 27.11.2018 року №12;



/
«Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки» в ДТТ

«Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 3980 від 24.11.2018 року, протокол від
24.11.2018 №24;

2. Гура Сергій Анатолійович -головний інженер, пройшов навчання і виявив 
потрібні знання:

- законодавчих актів з ОП, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки в ТзОВ «НВФ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» м. Рівне, посвідчення № 866- 
34-19 від 29.11.2019 року, протокол № 34 від 29.11.2019 року;

- «Правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил ОП під час 
виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. ОП і ПБ 
в будівництві». «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил ОП під чвас 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил ОП під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних присіроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальних вимог з ОП на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
«Правил ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТзОВ «НВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» м. Рівне, посвідчення № 866-34-6-19 від 29.11.2019 року, протокол № 34-6 
від 29.11.2019 року;

- «Правил ОП па аігготрапспорті», «Правил ОП під час експлуатації
навантажувачів», «Типової інструкції по організації безпечного проведення
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в ТзОВ «НВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» м. Рівне, посвідчення № 866-34-В-19 від 29.11.2019 року, протокол № 34-в 
від 29.11.2019 року;

- законів, підзакоіших міжгалузевих норматпвпо-правових актів та галузевих
вимог з охорони праці, пожежної безпеки, санітарною та гігієнічною забезпечення, 
надання першої допомоги потерпілим та дій у надзвичайних ситуаціях на виробництві в 
ДП «Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 10742 від 23.09.2016 року, протокол від
23.09.2016 № 13;

- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підііімальнпх пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках» протокол від 22.08.2018 року № 114,
посвідчення № 3732-114-18 в ДП «Рівненський ЕТП»;

склав іспит на знання «Правил будови безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під 
тиском» посвідчення № 10742 від 23.09.2016 року протокол від 27.09.2016 року № 08.

- допущений до роботи в ел. установках напругою до і вище 1000 В, група з 
електробезпеки V, посвідчення видане ДП «Рівпснськип ЕТП» № 1893-66-15 від 17.05.2015 
року, чергова перевірка 25.07.2019 року протокол № 101;

- «Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки» в ДП
«Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 4642 від 28.10.2019 року, протокол від
28.10.2019 № 16;

3. Шинкар Володимир Павлович -  головний механік, пройшов навчання і виявив 
потрібні знання:

- законодавчих актів з ОП, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки в ТзОВ «НВФ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» м. Рівне, посвідчення № 885- 
34-19 від 29.11.2019 року, протокол № 34 від 29.11.2019 року;

- «Правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил ОП під час 
виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. ОП і ПБ 
в будівницгві», «Правил безпеки систем газопосгачаїїня», «Правил ОП під чвас 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил ОП під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних присіроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальних вимог з ОП на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
«Правил ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТзОВ «НВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» м. Рівне, посвідчення № 885-34-6-19 від 29.11.2019 року, протокол № 34-6 
від 29.11.2019 року;



- «Правил ОП на автотранспорті», «Правил ОП під час експлуатації 
навантажувачів», «Типової інструкції по організації безпечного проведення
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибу хонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 
виконання робіт у погешийно вибухонебезпечних середовищах» в ТзОВ «НВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» м. Рівне, посвідчення № 885-34-В-19 від 29.11.2019 року, протокол № 34-в 
від 29.11.2019 року;

- законів, підзаконних міжгалузевих нормативно-правових актів та галузевих 
вимог з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, 
надання першої допомоги потерпілим з а дій у надзвичайних ситуаціях на виробництві в 
ЛП «Укриснтикадриліе» м. Боярка, посвідчення № 13940 від 05.07.2019 року, протокол від
05.07.2019 Л»> 16;

- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках» протокол від 22.08.2018 року № 114, 
посвідчення № 3747-114-18 в ДП «Рівненський ЕТЦ»;

склав іспит на знання «Правил будови безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під 
тиском» посвідчення № 13940 від 09.07.2019 року протокол від 09.07.2019 року Ĵ'̂  08;

- допущений до роботи в ел. установках напругою до і вище 1000 В, група з 
електробезпеки V, посвідчення видане ДП «Рівненський ЕТЦ» № 3055-108-17 від
23.08.2017 року, чергова перевірка 25.07.2019 року протокол № 101;

- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол від
19.07.2019 року № 100, посвідчення № 2829-100-19 видане ДП «Рівненський ЕТЦ»;

- «Навчання за перевірка знань з питань пожежної безпеки» в ДП 
«Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 4583 від 8.07.2019 року, протокол від
8.07.2019 № 14;

4. Юдко Сергій Олександрович -  провідний інженер з охорони праці, пройшов 
навчання і виявив потрібні знання:

- законодавчих актів з ОП, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
за електробезпеки в ТзОІІ «ІШФ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» м. Рівне, носвідмения № 887- 
34-19 від 29.11.2019 року, протокол № 34 від 29.11.203 9 року;

- «Правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил ОП під час 
виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. ОП і ПБ 
в будівництві», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил ОП під чвас 
ексгкгуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил ОП під час експлуатації 
ваг гажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальних вимог з ОП на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
«Правил ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТзОВ «ІШФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» м. Рівне, посвідчення № 887-34-6-19 від 29.11.2019 року, протокол № 34-6 
від 29.11.2019 року;

- «Правил ОП на автотранспорті», «Правил ОП під час експлуатації 
наваїггажувачів», «Типової інструкції но організації безпечного проведення
газонсбезпе-іннх робіт», «Інсзрукиії з організації безпечного ведення вогневих робіз на 
вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в ТзОВ «ІШФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» м. Рівне, посвідчення № 887-34-В-19 від 29.11.2019 року, протокол № 34-в 
від 29.11.2019 року;

- законів, підзаконних міжгалузевих нормативно-правових актів та галузевих 
ви̂ !Oг з охорони прані, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, 
надання першої допомоги потерпілим іа дій у надзінічайних ситуаціях ма виробництві в 
ДП «Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 13472 від 01.02.2019 року, протокол від
01.02.2019 № 02.

- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час 
вацтажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових



або мобільних будівельних майданчиках» протокол від 22.08.2018 року № 114, 
посвідчення № 3749-114-18 в ДП «Рівненський ЕТЦ»;

склав іспит на знання «Правил будови безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під 
тиском» посвідчення № і 3472 від 01.02.2019 року протокол від 01.02.2019 року № 01;

- «Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки» в ДП 
«Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 4181 від 4.02.2019 року, протокол від
4.02.2019 № 2;

5. Шанько Олександр Миколайович -  начальник нижнього складу, пройшов 
навчання і виявив потрібні знання:

- законів, підзакошіих міжгалузевих нормативно-правових актів та галузевих 
вимог з охорони праці, пожежної безпеки, сапітариого та гігієнічного забезпечення, 
надання першої допомоги потерпілим та дій у надзвичайних ситуаціях па виробництві в 
ДП «Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 12180 від 23.02.2018 року, протокол від
23.02.2018 № 03.

склав іспит на знання «Правил будови безпечної експлуатації 
ііагпажопідіймальних кранів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під 
тиском» посвідченні! № 12180 від 28.02.2018 року, протокол від 8.02.2018 № 01;

- «Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки» в ДП 
«Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 3119 від 24.02.2018 року, протокол від
24.02.2018 № 05;

6. Рожко Сергій Вікторович -  начальник ремонтно-механічної майстерні, пройшов 
навчання і виявив потрібні знання:

- законів, підзакоіших міжгалузевих нормативно-правових актів та галузевих 
вимог з охорони праці' пожежної безпеки, сапітарноіо та гігієнічного забезпечення, 
надання першої допомоги потерпілим та дій у надзвичайних си іуаціях на виробництві в 
ДП «Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 12180 від 23.02.2018 року, протокол від
23.02.2018 № 03.

склав іспит на знання «Правил будови безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під 
тиском» посвідчення № 12180 від 28.02.2018 року, протокол від 8.02.2018 Л*» 01;

- «Ьавчапня га перевірка знань з іпііаиь пожежної бсиіски» в ДП 
«Укрцентркадриліс» м. Боярка, посвідчення № 3059 від 24.02.2018 року, протокол від 
24.02.2018№ 03;

7. Шанько Володимир Пилипович -  механік нижнього складу, пройшов навчання і 
виявив потрібні знання:

- «Правил охороііп праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнапия». «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог охорони ііраці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках» протокол від 22.08.2018 року № 114, 
посвідчення № 3746-114-18 в ДП «Рівненський ЕТЦ»;

У Державному підприємстві «Висоцьке лісове господарство» розробленні та 
затверджені наказом від 08.06.2018 року № 110:

Положення про службу охорони праці, Положення про систему управління 
охороною праці. Положення про порядок проведення навчашш та перевірки знань з 
питань охорони праці. Положення про порядок забсзиеченіїя ираціїшиків сисціальпим 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Положення про комісію з питань 
охорони праці. Положення про службу безпеки дорожнього руху. Положення про кабінет з 
охорони праці. Положення про адміністративно-громадський контроль. Положення про 
День охорони праці.

Наказом від 08.12.2011 року № 203 створена служба охорони прані, функції 
керівника якої викопує провідний інженер з охорони ир-ші Юдко Сергій Олсксішдровнм.

Наказом від 18.06.2018 року № 110 переглянуго, затверджено та введено в дію 
іиструкції з питань охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.

Експлуатаційна документація: на підприємстві є в наявності паспорти та інша 
експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, машини, механізми, 
відповідні схеми їх розміщення по виробничим дільницям;



Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці, запис про проведення інструктажів з питань 
охорони праці робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Для виконання робі г будуть застосовуватись:
- маски захисні - 2 іи г. випробувані на підприємстві -  вигої овлювалу;
- окуляри захисні - 2 шт. випробувані на підприємстві -  виготовлювачу. 
Працівники, які будуть виконувати зварювальні роботи, забезпечені спецодягом,

спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту.
Підприємство забезпечено законодавчими та іншими нормативно-правовими 

акі алтії з охорони праці для виконання заявленого виду робіт.
(прізниіцс, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за''ЛОтрима>іиям вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислово'! безпеки наявністю служби охорони^!ПращдІ!істр5>кптйі'іі’ї̂  про проведення навчання та інструїггажу з
питань охорони праці, експлуатаційно'і документаціїд.засоб.ів .гнди.вГдуаяьного захисту, нормативію-правово'і та матерігшьмо- 
технічно'і бази навчально-меті го забезпечення) :-;^,

'І

ч. 04. 2020 року
Й'ДЗЙ *

в. Ф. Торчидо
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі облікуійу^єіт госітодарювання у територіальному органі 
Держпраці
___________________ 20___ р. № ____________________ .
__________ 1, Фізична особа - підприємець сво'їм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
Примітки: забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищено'! небезпеки та на

експлуатацію (застосування) маиіии, механізмів, устатковання підвищеної' небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової' картки платтіика податків не зазначається фізичними особами, які через 
сво'і релігійні переконання відмовляються від його прийняіт'я та повідомили про це ііідпоііідному органу 
державно'! податкової служби і мають відмітку в паспорті.


