
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРЛІЩІ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця'. Державне підприємство «Березнівське лісове господарство» 
Юридична адреса: 34600 Рівненська область, м. Березне, вул. Київська,!,
Код ЄДРПОУ: 00992792 
Директор: Кльон Леонід Леонідович 
Телефон-факс (03653)5-50-00 
E-mail: Bereznelg@ukrHiet
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 нас.аідків мооісливої шкоди: не укладався.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Кльон Леонід Леонідович гцєю декларацією нідтізерджую ]зідповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці ішмогам законодавс'гва з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання робіт нідішщеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 м;
- Зберігання балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим 

вибухонебезпечни.м та інертним газом;
- Зварювальні роботи;

Кількість робочих місць з підвитцеиою небезпекою: 23 в т.ч. кількість робочих місць на яких 
існує підвищений ризик виникнення травм: 17.
На балансі ДІЇ «Березнівожий лісгосп» є будівлі, споруди, адміннриміщеиня.
Інші відомості:
- Роботи, що виконуються на інісоті 1,3 м: відповідальна особа Глущик Віктор Григорович- 
головний механік - наказ директора ДП «Березнівський лісгосп» № 404 від 29листонада 2019р.

Балони із стисненим, зрідженим, ізибухонебезпечним та інертним газом зберігаються в 
складах, в окремих контейнерах, окремо від горючих 'та інших газів.
- Зберігання балонів, цистерн та інших ємност ей із стисненим, зрідженим, вибухоиєбезнечиим 
та інертним газом: відповіда.ііьна особа Плотка Михайло Володимирович- начальник ЛЗД, 
Глущик Віктор Григорович- головний механік -  наказ директора ДП «Березнівський лісгосп» 
№ 403 від 29 листопада 2019 р.

При виконанні звгірюва.тьних робіт викорис товуються: винря.мляч зварювальний Jasic 
ARC 350-1 шт.; Випрямляч зварювалілшй інвенторний Дніпро М SAB 258. -1шт.
- Зварювальні роботи: відпоііЦі,альна особа Плотка Михайло Володимирович- иачалыщк ЛЗД, 
Глущик Віктор rpHropoBH’i- гшювний механік - наксіз директора ДП «Березнівський лісі’осп» 
№ 405 від 29 листопада 2019 р.
Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки:
- Кльон Леонід Леоііідович директор пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання до.медичної дономш'и потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки посвідчення 3889-131-19 протокол від 06/12/2019р. №? 131/1, в ДП



«Рівненський ЕТЦ»; «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» посвідчення № 6737-203-18 -  протокол від 
27.12.2018р. № 203, в ДІЇ «РІііиєнський ЬЛ'Ц»; «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 № 3251-97-18 -  
протокол від 25.07.2018р. № 97, в ДП «Рівненський ЕТЦ»; «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення га:?онебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах» посвідчення № 1159-36/д-18 -  
протокол від 18.06.2018р. № 36/д, в ДП «Рівненський ЕТЦ»; «Правил будови та безпечної 
експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті» посвідчення № 1159-36/в-18 -  протокол від 30.03.2018р. № 36/в, в ДП 
«Рівненський ЕТЦ»; «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», «Правил 
охорони праці під час вантажію-розвантажувшіьиих робіт» посвідчення № 1159-36/6-18 -  
протокол від 26.03.2018р. № 36/6, в ДП «Рівненський ЕТЦ»;

- Цимбалюк Ігор Віталійович - головний інженер- пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки в ТОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис Технолоджі»», посвідчення 
№ 716-30-19 протокол від 15.11.2019р № ЗО; «Правил ОП під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв відповідного обладнання», «мінімаїьпх 
вимог охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Типової інструкції но організації 
безпечного проведення ГР», «Інструкції по організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах», «Правил охорони 
праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості»; посвідчення № 716-30- 
19 -  протокол від 15.11.2019р. №30-в ТОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис Технолоджі»»; 
«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.», «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правила охорони праці на 
автотранспорті», «Пргшила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт»: 
посвідчення № 716-30-6-19 -  протокол від 15.11.2019р. № ЗО-б, в ТОВ «Науково-виробнича 
фірма «Оазис Технолоджі»»;

- Глущик Віктор Григорович - головний механік, в.о. начшіьника Березнівської ЛЗД 
пройшов навчання і виявив ікпрібиі знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ТОВ «Науково-виробнича 
фірма «Оазис Технолоджі»», посвідчення № 683-30-19 протокол від 15.11.2019р № ЗО; «Правил 
ОП під час експлуатації вашажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв відповідного 
обладнання», «мінімальїїх вимог охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Типової 
інструкції но організації безпечного проведення ГР», «Інструкції по організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової 
промисловості»: посвідчения № 683-30в-19 -  протокол від 15.11.2019р. №30-в ТОВ «Науково-



виробнича фірма «О іізис Техиолоджі»»; «Правил охорони праці під час виконання робіт з 
інструментом та нрисгроями». «Правил охорони иран,і під час виконання робіт на висоті», 
ДБНАЗ.2.-2-2009»,» Система сгандартів безпеки праці, Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві.», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», «Правила охорони праці на автотранспорті», «Правила охорони праці під час 
вантажно- розвантажувальних робіт»; посвідчення № 683-30-6-19 -  протокол від 15.11.2019 №
30- б, в ТОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис Технолоджі»»;.

- Дзюбук Володимир Олександрович -інженер з охорони праці -  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 № 6678-201-18 -  протокол від 27.12.2018р. 
№ 201 в ДП «Рівненський Н'Щ»; 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», «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт в потенційно 
вибухонебезпечних середовищах» посвідчення № 725-31-в -19 -  протокол від 15.11.2019р. №
31- в в ТОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис Технолоджі»»; пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової 
промисловості», посвідчення 936-36-6-19 -  протокол від 13.12.2019р. № 36-6 в «Науково- 
виробнича фірма «Оазис Технолоджі»»; пройшов навчання і виявив потрібні знання законів 
підзаконних міжгалузевих нормативно- правових актів та галузевих вимог з охорони праці, 
пожежної безпеки, санітарно та гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги 
потерпілим та дії в надзвичайних ситуаціях на виробництві: НПАОП .00-4.12-05; НПАОП 
02.0-1.04-05; НПАОП 20.0-1,02-05, посвідчення № 1223214792, протокол від 11.06.2020р. № 13 
в ДП «Укрцентркадриліс».

- Плотка Михайло Володимирович - начальник Малиііської ЛЗД -  пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законів підзакошшх міжгалузевих нормативно-, правових актів та галузевих 
вимог з охорони праці, пожежної безпеки, санітарно та гігієнічного забезпечення, надання 
першої допомоги потерпілим та дії в надзвичайних ситуаціях на виробництві: НПАОП .00- 
4.12-05; НПАОП 02.0-1.04-05; НПАОП 20.0-1,02-05, посвідчення № 12232, протокол від 
23.02.2018 р. № 05 в ДП «Укрцентркадриліс».

Па державному підприємстві «Березнівське лісове господарство» розроблені, 
перегляну ті та затверджені:

Наказом від 25.06.2019 року № 183 «Положення про службу охорони праці»;
Наказом від 25.06.2019 року № 183 «Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праі.ц»;
Наказом від 25.06.2019 року №; 183 «Положення про організацію, проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій»;
Наказом від 25.06.2019 року № 183 «Положення про службу безпеки дорожнього руху 

підприємства»;
Наказом від, 25.06.2019 року № 183 «Положення про кабінет' промислової безпеки та 

охорони праці»;
Наказом від 10.09.2019 року №211 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці;
Наказом від 25.08.2010 року № 244 «Система управління охороною праці та ризиками»;
Иаксізом від 20.12.2016 року № 245к створено службу охорони праці, керівником якої 

призначено інженера з охорони праці Дзюбука Володимира Олександровича.



Нака:юм від 25.062019 року № 183 переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.

Працівники, зайняті па 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:

№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,20 від 08 січня 2020 року.

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

Електрозварювальник пройшов періодичний медичний огляд, висновок за результатами 
періодичного медичног'о огля.цу працівників; придатний для роботи за професією від 
04.10.2019 року по 04.10.2020р. Забезпечений засобами індивідуального захисту, а саме; 
костюмом для зварювальиика, зварювальним щитком, електродоутримувачем заводського 
виробництва, рукавицями для зварювальників. Працівник пройшов навчання та перевірку 
знань: протокол № 8 від 08 січня 2020 року.

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: костюм робочий літній, штани 
ватні, бушлат утеплений, костюм дощовий, костюм зварника, желет сигнальний, рукавиці 
брезентові, чоботи літні, чоботи утеплені , захисні окуляри , захисний щиток, підшоломник, 
захисний шолом, запобіжтп пояси.

Підприємство забезпечено законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з 
охорони праці для виконання заявлених видів робіт.

Л.Л.Кльоп
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журшші обліку суб'єктів госнодарювашія у територіалшюму органі 
Держпраці----------------- --—  /.,()----р. І Управлінн.5 Держгшаці у Рівненській області |
№ ............................ І З.АРЕП П 'ї 'Р О В А Н О  ^
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Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм пдашсом ішдас згоду н а , о(
персональних датшх з мстою забезпечення викопапия вимог Порядку видачі 
дозволів па викопапия робіт ітідвищеиої небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машип. механізмів, устаткования підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний ііомер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його 
прийняття та повідомили про це відповідному оргатіу державної податкової служби 
і мають відмітку в паспорті.".


