
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 «Березнівське лісове господарство» 
Юридична адреса: 34600 Рівненська область, м. Березне, вул. Київська,!,
Код ЄДРПОУ: 00992792 
Директор: Кльоп Леонід Леонідович 
Телефон-факс (03653)5-50-00 
E-mail: Bereznelg@ukr.net
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  34600,Рівненська обл., м.Березне, вул. 
Чорновола, 26, Березнівська ЛЗД
Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди -  відсутній.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Кльоп Леонід Леонідович 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:
Експлуатація водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт, а саме:
-котел водогрійний Універсал 5М, б/н , СССР 1980р.в(дата проведення останнього експертного 
обстеження 10.04.2020 р.);
-котел водогрійний Універсал 5М, б/н , СССР 1980р.в.(дата проведення останнього 
експертного обстеження 10.04.2020 р.).
Кількість робочих місць з підвищеною небезпекою: 213 працівників в т.ч. кількість робочих 
місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3.
На балансі ДП «Березнівський лісгосп» є будівлі, споруди, адмінприміщення.
Інші відомості:
- Експлуатація водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт: відповідальна особа 
за справний стан, безпечну експлуатацію обладнання під тиском Глущик Віктор Григорович- 
головний механік - наказ директора ДП «Березнівський лісгосп» № 198 від 29 травня 2020р.. 
Прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки:
- Кльоп Леонід Леонідович -  директор -  пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 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 ДП «Рівненський ЕТЦ»; «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 газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення
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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 вантаж:но-розвантажувальних 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 № 30; «Правил ОП під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв відповідного обладнання», «мінімальнх 
вимог охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Типової інструкції по 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 середовигцах», «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», «Правила 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. начальника Березнівської ЛЗД -  
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 № 683-30-19 протокол від 15.11.2019р № ЗО; «Правил 
ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв відповідного 
обладнання», «мінімальнх вимог охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Типової 
інструкції по 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 № 683-30в-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», «Правила охорони праці під час 
вантажно- розвантажувальних робіт»: посвідчення № 683-30-6-19 -  протокол від 15.11.2019 № 
ЗО-б, в ТОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис Технолоджі»»;.



- Дзюбук Володимир Олександрович -інженер з охорони праці -  пройшов навчання і виявив 
потрібні знання Закону України « Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, 
посвідчення № 1162-41-17 -  протокол від 30.03.2017р. № 41, в ДП «Рівненський ЕТЦ» ; 
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 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», посвідчення № 1162-41/6- 
17- протокол від 27.03.2017р. № 41/6, в ДП «Рівненський ЕТЦ»; пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання 
газонебезпечних робів «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском», нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів «Правил будови та 
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», «Правил будови та безпечної 
експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правил будови і безпечної експлуатації 
підйомників», посвідчення № 1162-41/B-17 -  протокол від 30.03.2017р. № 41/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», «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»».

На державному підприємстві «Березнівське лісове господарство» розроблені, 
переглянуті 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 праці»;
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 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»; 

Наявність служби охорони праці: Наказом від 20.12.2016 року № 245к створено службу 
охорони праці, керівником якої призначено інженера з охорони праці Дзюбука Володимира 
Олександровича.

Інформація про інструкції з охорони праці: Наказом від 25.06.2019 року № 183 переглянуті, 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:

З працівниками підпрємства 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.

Експлуатаційна документація: На підприємстві наявна паспортна та інша експлуатаційна 
документація на водогрійні котли, відповідні схеми розміщення, обладнання знаходиться у 
справному стані.

Забезпечення засобами індивідуального захисту. Працівники державного підприємства 
«Березнівське лісове господарство» забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами 
індивідуального та колективного захисту, відповідно до вимог «Положення про забезпечення 
працівників спецодягом і засобами індивідуального захисту» та Н орм видачі спецодягу та 
інших індивідуальних засобів.

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення: 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 журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці________________ 20___ р.
№

Примітки:

і Управління Держпраці у Рівненській області1 З АР ЕЄС ТРО ВА НО
і За № 8ІД« ■■■ 20^^p.

їм1. Фізична особа - підприємець свіїм СЛЇідписом надає згоду 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.".


