
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 «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: Згідно додатку 1 до Порядку та 
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови КМУ від 16.08.2002р. №1788 на державному підприємстві «Клесівське лісове 
господарство» страхування не проводиться, тому що підприємство не є об’єктом 
підвищеної небезпеки.

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Ониськевич Михайло Максимович, директор державного підприємства «Клесівське 

лісове господарство» цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та 5TS10B праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
- зварювальні роботи (п.15 додатку 6 до Порядку (в редакції постанови КМУ від З 
березня 2020р. №207)
- транспортування лісу (п.24 додатку 6 до Порядку (в редакції постанови КМУ від З 
березня 2020р. №207)
- газополум’яні роботи (п.25 додатку 6 до Порядку (в редакції постанови КМУ від З 
березня 2020р. №207)
Кількість робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
- зварювальні роботи -  1;
- транспортування лісу - 18; 

газополум’яні роботи -  1.
Роботи виконують кваліфіковані працівники, які мають відповідні посвідчення та 
пройшли навчання з охорони праці.
На балансі ДП «Клесівське лісове господарство»"є будівлі, споруди, адмінприміщення. 
Прізвище, ім’я та по батькові осіб відповідальних з^ 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
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«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 та «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) 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, «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62- 
12) в ДП «Укрцентркадриліс», посвідчення № 14232 - протокол від 29.11.2019 року; в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» посвідчення № 6718-202-18 - протокол від 27.12.2018 року № 202, 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання», 
«Правил охорони праці цід 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 виробництв і «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) в
ДП «Укрцентркадриліс», посвідчення № 13516, протокол від 22.02.2019 року №03, 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання», 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ДП 
«Рівненський ЕТЦ», посвідчення № 6700 - 202-18 -  протокол від 27.12.2018 №202.
- 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, «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62- 
12) в ДП «Укрцентркадриліс», посвідчення № 13904, протокол від 05.07.2019 року №15, в 
ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення № 6726 -  202 -18, протокол від 27.12.2018 року № 
202, пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском»

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»
Відповідальний за видачу нарядів-допуску, пов’язаних з підвищеним виробничим 
ризиком головний інженер лісгоспу Павлишин Р.Я., наказ №151 від 01.10.2019р.

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



Інформація про інструкції з ОП: Наказом від 08.02.2019 року № 29 переглянуто, 
затверджено та введено в дію інструкції з питань охорони праці по спеціальностях та за 
видами робіт, зокрема інструкція №8-для водіїв вантажних та лісовозних автомобілів, №9- 
для газозварників, №11- для електрозварювальника ручного зварювання, №12 -  з 
пожежної безпеки на підприємстві, №31- при наданні першої (долікарської) допомоги 
потерпілим при нещасних випадках, №39 -  по експлуатації балонів, наповнених киснем і 
горючими газами, що використовуються при проведенні газополум”яних робіт 

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
З працівниками державного підприємства «Клесівське лісове господарство» проводяться 
інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці. При прийнятті на роботу 
з працівниками проводиться вступний інструктаж і під час роботи проводяться 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий ( при необхідності -  у разі виконання 
разових робіт) інструктажі з питань охорони праці. Позаплановий інструктаж проводиться 
з робітниками відповідно до наказів по підприємству та РОУЛМГ.
Запис про проведення інструктажів з питань охорони праці робиться в журналах 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Організація навчання та проведення 
інструктажів з питань охорони праці працівникам під час прийняття на роботу та в 
процесі роботи проводиться згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
На підприємстві ведуться журнали, а саме: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці, протоколи з перевірки знань з питань охорони праці, журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці.

Ексцлуатаційна документація. На державному підприємстві «Клесівське лісове 
господарство» є паспортна та інша експлуатаційна документація на устаткування, 
обладнання, машини, механізми, відповідні схеми розміщення, обладнання знаходиться у 
справному стані.

Забезпечення засобами індивідуального захисту: Працівники державного підприємства 
«Клесівське лісове господарство» забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами 
індивідуального та колективного захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших 
індивідуальних засобів. Для виконання робіт будуть застосовуватись:
- запобіжні пояси -  2шт, випробувані на підприємстві -  виготовлювачі;
- каски захисні -  10шт, випробувані на підприємстві -  виготовлювачі;
- маємо в наявності справні та випробувані драбини в кількості 2шт.

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
підприємстві існує необхідна нормативно - правова та матеріально- 

етодичного забезпечення.

М.М. Ониськевич
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці___________ 2020р. № ________________________.
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