
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 «Костопільське лісове господарство» 
Юридична адреса: 35000 Рівненська область, м. Костопіль, вул. Дубки. 2,
Код ЄДРПОУ: 00992800
Директор: Мелещук Олександр Олександрович 
Телефон-факс (03657)2-10-73 
E-mail: kostdlg@,kostopil.org
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Рівненська область.
Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди -  відсутній.
Добровшьний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Мелещук Олександр Олександрович цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально- технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,а саме:

-роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти (п.16 д.6)
Кількість робочих місць з підвищеною небезпекою: 17 в т.ч. кількість робочих місць на яких 
існує підвищений ризик виникнення травм: 12.
На підприємстві експлуатується підстанція трансформаторна комплектна КТП-1000 /10/0,4-У1 
заводський № 000364, потужністю 1000 кВА,

На балансі ДП «Костопільський лісгосп» є будівлі, споруди, адмінприміщення. 
ДП «Костопільське дісове господарство» заключило угоду № 08/01/02-01 з ФОН в особі 
Іванішина Олега Олександровича , що діє на підставі свідоцтва державної реєстрації серії 
ВООО № 688575 від 19.08.2005р. про надання послуг на технічне обслуговування 
електропостачання КТП 1000- 10/0.4 кВ. кабельної лінії,щита вводу.
Інші відомості:
Наказом по підприємтсву № 225 від 05.08.2019 року відповідальною особою за справний стан і 
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено головного механіка Адамчука 
Володимира Васильовича.
- На основі Закону України «Про охорону праці» та п.2.3. р.4 «Типового положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» НГІАОП 0.00-4.12-05 
на підприємстві виданий наказ № 220 від 05.08.2019р. «Про створення постійно діючої комісії 
перевірки знань з питань охорони праці», у складі:
Голова комісії: Кльоп 0 .0 . -  головний інженер,
Члени комісії: Іванюк В.А. -  пр..інженер з охорони праці;

Адамчук В.В. -  головний механік
Відповідальні особи :іа дотри.мання вимог законодавства з питань охорони праці та 
про.мислової безпеки:
- Мелещук Олександр Олександрович - директор -  пройшов навчання і виявив потрібні 
знання:



- «Загальні питання з охорони праці»;
- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07);
- «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12);
- «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» (НПАОП 0.00-2.01-05);
-«Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засоС 
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузі
промисловості»(НПАОП 0.00-3.07-09);
-«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засоб. 
індивідуального захисту на робочому місці» (НПАОП 0.00-7.17-18);
-«Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства»(НПАОП 0.00-4.09 
07);
-«Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з охороні 
праці»(НПАОП 0.00-4.11-07);
-«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»(НПАОП 0.00-4.12-05);
-«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98);
-«Типове положення про службу охорони праці» (НПАОП 0.00-4.21-04);
-«Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів про охорону праці, 
що діють на підприємстві»( НПАОП 00.0-6.03-93);
-«Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» 
(НПАОП 0.00-6.03-93);
-«Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» 
(НПАОП 02.0-1.04-05);
-«Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інщих засобів 
індивідуального захисту для працівників лісового господарства»(НПАОП 02.0-3.04-18); 
-«Правила охорони праці в деревообробній про.мисловості»(НПАОП 20.0-1.02-05);
-«Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту для працівників деревообробної промисловості»(НПАОП 20.0-3.10- 
05)
-«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»(НПАОП 0.00-1.75-15); 
-«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів ,підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»(НПАОП 0.00-1.80-18);
-«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 
0.00-1.81-18);
-«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»(НПАОП 0.00-1.83-18), 
відповідно до протоколу №20 від 25 жовтня 2019р. посвідчення № 14603 виданого ДП 
«Укрцентркадриліс».

- Кльоп Олександр Олександрович - головний інженер- пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення № 2701-93- 
19 протокол від 16.07.2019р № 93/1; «Правил безпеки системи газопостачання» «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». Мінімальних вимог з охорони праці та тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках»: посвідчення № 2701-93/в-19 -  протокол від 12.07.2019р. №93/в,в ДП 
«Рівненський ЕТЦ»; Правил охорони праці під час виконання робіт з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНАЗ.2.-2-2009»,» 
Система стандартів безпеки праці, Охорона праці і промислова безпека в будівництві.» 
«Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт», «Правила охорони праці 
на автотранспорті». «Правил і безпечної експлуатації ліфтів: посніпи^ '̂”-



протокол від 12.07.2019р. № 93/6, в ДП «Рівненський ЕТЦ; пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці в деревообробній промисловості», посвідчення № 
2778-174-19 - протокол від 12 вересня 2019р. № 174, в ДП Рівненський ЕТЦ»;

- Адамчук Володимир Васильович - головний механік -  пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законів,п ідзаконних міжгалузевих нормативно-правових актів та галузевих 
вимог з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, надання 
першої допомоги та дій в надзвичайних ситуаціях на виробництві в ДП «Укрцентркадриліс», 
посвідчення № 13928, протокол від 05 липня 2019 р. № 16; в ДП «Рівненський ЕТЦ» 
посвідчення № 3242-97-18, протокол № 25.07.2018р № 97, 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» «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках»; посвідчення № 6730-203-18 протокол від 27.12.2018р № 203 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском, посвідчення №37-127- 
19,протокол від 02.10.2019 р.№ 127,пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час роботи з інструменто.м та пристроями «Правил охорони праці і під час 
виконання робіт на висоті»., має У групу допуску до і вище 1000В, посвідчення № 5429-172-17 
дата перевірки 25.07.2019 року протокол № 101

- Іванюк Віктор Адамович -  провідний інженер з охорони праці -  пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 1158-36-18 -  протокол від 
30.03.2018р. № 36, в ДП «Рівненський ЕІ'Ц» ; 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», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках», посвідчення № 3248-97-14 -  протокол від 25.07.2018р. № 97 в ДП 
«Рівненський ЕТЦ»; пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті «,ДБНА 3.2-2.2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві», «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
посвідчення № 1158-36/6-18 -  протокол від 26.03.2018р. № 36/6, в ДП «Рівненський ЕТЦ»; 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил 
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, «Правил будови та 
безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті», посвідчення № 1158-36/в-18 -  протокол від 30.03.2018р. № 36/в в 
ДП «Рівненський ЕТЦ»; пройшов навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах», посвідчення № 1158-36/д- 
18 -  протокол від 18.06.2018р. № 36/д в ДП «Рівненський ЕТЦ»; пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці в деревообробній промисловості», посвідчення № 
2780-174-19 -  протокол від 12.07.2019р. № 174 в ДП «Рівненський ЕТЦ».

На державному підприємстві «Костопільське лісове господарство» розроблені, 
переглянуті та затверджені;

Наказом від 05.08.23019 року № 217 «Положення про службу охорони праці.
Наказом від 05.08.2019 року № 217 «Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці»;



Наказом від 05.08.2019 року № 217 «Положення про організацію, проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій»;

Наказом від 05.08.2019р № 217 «Положення про службу безпеки дорожнього руху 
підприємства»;

Наказом від 05.082019 року № 217 «Положення про кабінет промислової безпеки та 
охорони праці»;

Наказом від 09.2019 року № Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці;

Наказом від 05.08.2010 року № 217 «Система управління охороною праці та ризиками»;
Наказом від 05.08.2019р № 217 створено службу охорони праці, керівником якої 

призначено провідного інженера з охорони праці Іванюка Віктора Адамовича.

Наказом від 26.06.2017 року № 202 переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції 
з охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеної небезпеки проходять в установленому 
порядку навчання та перевірку знань з охорони праці. За результатами перевірки знань з 
питань охорони праці оформлені відповідні протоколи

- Проводяться інструктажі з питань охорони праці з працівниками, які виконують
роботи підвищеної небезпеки.

Запис про проведення інструктажів проводиться у відповідних журналах.

Засоби індивідуального і колективного захисту та спеціальний одяг працівникам 
видаються відповідно до вимог «Положення про забезпечення працівників спецодягом і 
засобами індивідуального захисту» та норм видачі, а саме; спецодяг.каски, сигнальні желети, 
запобіжні пояси,ізолювальні клііці, ізолювальні щтанги, електровимірювальні кліщі, 
покажчики напруги, діелектричні боти, діелектричні килимки,захисні окуляри.

^.^..чЛ^щцємство забезпечено законодавчими та інщими нормативно-правовими
видів робіт.

0 .0 ,  Мелещук

актами з

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці________________ 20___ р.
№ І Управління Держпраці у Рівненській області |

І За № від« .

______________________ (посада,
Примітки; 1. Фізична особа - підприємецГ“ своїм”  надає згоду на обробку

персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) мащин, 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 від.мітку в паспорті.".


