
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи: Державне підприємство “Рівненське лісове 

господарство» (повне найменування), ДП„ Рівненський лісгосп” (скорочене 
найменування).
Місцезнаходження : 35320, Рівненська обл.. Рівненський район, село Олександрія, 
вул. Свято-Преображенська, будинок 1А 
Код згідно з ЄДРПОУ: 13983688
Прізвище, імя та по батькові керівника: Білий Володимир Васильович 
Номер телефону ( телефаксу) : 26-78-38 
Адреса електронної пошти: rivne-lg@gmail.com
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська обл.. Рівненський 
район, село Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 1А (адмінприміщення 
лісгоспу). Рівненська обл., Костопільський район, село Корчин , вул.Лісова,2 
( адмінприміщення Корчинського лісництва)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої 
шкоди: договір добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами не укладався
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит з 

охорони праці не проводився
Я, Білий Володимир Васильович, цією декларацією цідтверджую відповідність 

матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки : 
експлуатація водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 Мвт, а саме: 
котел водогрійний „ Універсал-5 М”, 1979 року виготовлення, реєстраційний номер 

Е-1118; країна походження - СРСР;
котел водогрійний „ Універсал-5 М”, 1979 року виготовлення, реєстраційний номер 

Е-1119; країна походження - СРСР.
Кількість робочих місць 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм -8
Кількість будівель і споруд (приміщень): на балансі ДП„Рівненський лісгосп” 

знаходиться 13 будівель і споруд ( приміщень).
Кількість виробничих обєктів( цехів, дільниць, структурних підрозділів: до

складу ДП„Рівненський лісгосп” входить 5 лісництв: Олександрійське, Любомирське, 
Здолбунівське, Корчинське, Корецьке. Цехи та дільниці на підприємстві відсутні.
Інші відомості:
Відповідальні особи за дотримання законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки:
Білий Володимир Васильович - 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 „ Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів лісового господарства”, посвідчення № 13294, протокол від 28.11.2018 року
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№ 29; склав іспит на знання Правил будови та безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють 
під тиском, протокол від 27.11.2018 року №12.
Гриб Євген Вікторович- 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 „ Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів лісового господарства”, посвідчення № 14704, протокол від 28.05.2020 року 
№ 09; склав іспит на знання Правил будови та безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв, обладнання, 
що працює під тиском, протокол від 28.05.2020 року № 05.
Самков Анатолій Анатолійович — механік, пройщов навчання і виявив потрібні 

знання законів, підзаконних міжгалузевих нормативно - правових актів та галузевих 
вимог з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, 
надання перщої допомоги потерпілим та дій в надзвичайних ситуаціях на виробництві 
в ДП „ Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів лісового господарства”, посвідчення № 13518, протокол від 22.02.2019 року 
№ 03; склав іспит на знання Правил будови та безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв, обладнання, що працює під 
тиском, протокол від 26.02.2019 року № 02.
Примак Сергій Федорович- 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 „ Український центр підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства”, 
посвідчення № 13490, протокол від 01.02.2019 року № 02; склав іспит на знання 
Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв, обладнання, що працює під тиском, протокол від 05.02.2019 року № 01. 
Відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском 

згідно наказу від 12.06.2020 року призначений механік Самков Анатолій 
Анатолійович;
Наявність служби охорони праці:функції служби охорони праці виконує 

провідний інженер з охорони праці підприємства Примак Сергій Федорович. 
Інформація про проведення навчання з охорони праці: Згідно з пунктами 4.1; 4.4 
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці ( НПАОП 0.00-4.12-05) наказом директора ДП„ Рівненський лісгосп” 
від 26.12.2019 року № 293 створено комісію з перевірки знань з питань хорони праці 
в складі:
Голова комісії: Гриб Євген Вікторович - головний інженер;
Члени комісії: Самков Анатолій Анатолійович - механік;

Примак Сергій Федорович- провідний інженер з охорон праці 
Члени комісії пройшли навчання і перевірку знань відповідних нормативно - 

правових актів з охорони праці.
Наказом директора ДП „ Рівненський лісгосп” від 04.01.2011 року № 5 

затверджені навчальний план і програма спеціального навчання з питань охорони



праці для кочегарів котельні.
Працівники, задіяні на експлуатації водогрійних котлів, пройшли навчання за 
професією кочегар котельні ( котли низького тиску на твердому паливі) в 
КЗ „ Навчально-курсовий комбінат Рівненської обласної ради”, пройшли щорічне 
спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з програмою 
навчання, протокол від 04.11.2019 року № 15; протокол від 05.11.2019 року № 16. 
Наявність інструкцій з охорони праці: згідно з Положенням про розробку 
інструкцій з охорони праці в ДП „ Рівненський лісгосп” розроблені та затверджені 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.
Для дотримання працівниками вимог з охорони праці при експлуатації 
водогрійних котлів наказом директора ДП „ Рівненський лісгосп” від 22.07.2019 
року № 192 переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці, а 
саме:
Інструкція з охорони праці № 23 Для кочегарів котельні;
Інструкція з охорони праці № 18 Для працівників на 1 групу з електробезпеки; 
Інструкція з охорони праці № 2 При вантажно-розвантажувальних роботах 
короткомірних сортиментів вручну;
Інструкція з охорони праці № 22 При наданні домедичної допомоги 
Проведення інструктажів з питань охорони праці: згідно з розділом 6 Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять інструктажі з 
питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нешасних 
випадків, а також правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж 
і стихійних лих ( вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий).
Записи про проведення вступного інструктажу з питань охорони праці вносяться до 

журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Записи про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 

інструктажів з охорони праці вносяться до журналу реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці.
Експлуатаційна документація: на підприємстві наявні паспорти на вказані 
водогрійні котли, віповідні схеми розміщення обладнання, обладнання знаходиться в 
справному стані.
Забезпечення засобами індивідуального захисту: згідно зі статтею 8 Закону 
України „ Про охорону праці” працівники ДП „ Рівненський лісгосп” забезпечені 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального захисту. 
Працівникам видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття, інш 
і засобами індивідуального захисту за встановленими нормами безоплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття,
та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства.
Усі працівники ДП „ Рівненський лісгосп” згідно Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій, затвердженого Наказом МОЗ від 21.05.2007 
року № 246, під час прийняття на роботу і періодично проходять медичні огляди. 
Нормативно- правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 

забезпечення: згідно зі статтею 13 Закону України „ Про охорону праці “в 
ДП „ Рівненський лісгосп”розроблені та затверджені такі акти з охорони праці: 
Наказом директора ДП „ Рівненський лісгосп” від 24.01.2011 року № 22 створено 
службу охорони праці ДП „ Рівненський лісгосп”.



Наказом директора ДП „ Рівненський лісгосп” від 25.09.2017 року № 236 
затверджені Положення про систему управління охороною праці, Положення про 
службу охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці.
Наказом директора ДП „ Рівненський лісгосп” від 22.07.2019 року № 192 
переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці.
В ДП „ Рівненський лісгосп” є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці: 
Закон України „ Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-ХІІ ( зі змінами);
Кодекс Законів про працю України ( зі змінами);
Закон України „ Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування” від 

23.09.1999 № 1105-ХІУ ( зі змінами);
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337;
Типове положення про службу охорони праці ( НПАОП 0.00-4.35-04 зі змінами); 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці ( ЬШАОП 0.00-4.15-98 зі 

змінами);
Типове Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці ( НПАОП 0.00-4.12-05 зі змінами);
Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової 

промисловості ( НПАОП 02.0-1.04-05);
Правила охорони праці на автомобільному транспорті ( НПАОП 0.00-1.62-12). 

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(НПАОП 0.00-1.81-18)
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуттята інших засобів 
індивідуального захисту для працівників лісового господарства, затверджені наказом 
Міністерства соціальної політики України від 26.02.2018 № 293 
Матеріально-техніч^база ДП „ Рівненський лісгосп” відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

В.В.Білий

7 серпня 2020 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в 

Управлінні Держпраці у Рівненській області ___ ____________ 20__ р. №

У правління Держ гіраці у Рівненській області!
ЗАРЕі-іСТРОВАНО !

віл« ‘

Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, 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 відмітку в паспорті.


