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Мiсце виконання робiт пiдlзищеноi небезtlеltи ,rаlабо експJIуатацiТ (застосування) маlпи}I,
механiзмiв, устаткування пi2lвищеноi небезпеки - З4600,Рiвненська обл., м.Березне, вул.
Чорновола, 2б, Березнiвська ЛЗЩ

IIаявtliсtпь dclzoBopy сmрахуваLtня цuвiльноI вidповidальl-tоспli переd mреп,tilttъt особал,tu cmocoBlIo
в idu,tKo dy в а нл tя н асл i d KiB л,t о э t с л uB о i' u,ttю d u, - в i d су mн iй.

lобровiльrLuй ауdum з oxopoltLl працi tl.e пlэовоduвся.

Я, Кльоп Леонiд Леонiдови.t цiею дек:rарацiеIо пiдтвердхtую вiдtlовiднiсl,ь MaTepia:rbHo-
технiчноi бази та умов працi вимогам законодавства з trитаI]ь охорони праrli та промисловот
безпеlси пiд qп. викоIIаIIня робi,r пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуагацiТ (застосування) таких
машин, механiзмiв, устаткуванняt пiдвищеноi небезгlеки:
Експлуатацiяl tсовальсько-пресоl]ого ycTaTKyBaHHrI, а саме:
-молоТ коl]ilльськИймл-4129, заводський }rгр з964 ,I974р.ь, краiна походженIтяr срср,.
Itiлькiст,ь робочих мiсць з пiдвищеною небезпекоIо: 21З працiвникiв l] T,.I{. ltiлькiсть робочих
мiсць на яких icHyc пiдвищений ризиlt виI]ик}Iення травм: l,
FIa балансi !l1 <Березнiвський :riсгосп> е булiвrri, спорули, ztдмiнпримiщення.
Irпlti вidол,tосlпi:

- Експлуатацiя ковальсько-пресо]]ого обладнаннrI, в тому числi молота ко]]ttJIьоького Мд -4|29 :

вiдповiдальна особа за справI]ий стан, безпе.lну ексIIJIуатацiю Глуrцик Birc.rop Григорови.l-
головний MexaHiK - наказ дирекl,ора /{П кБерезнiвський :riсгосп> N'q З2З вiд 28 липня 2020р..
Прiзвutце, iл,t'я tпа по баmьлсовi осiб, ялti вidповidспоlпь за Dоmрu.л4аrпlя BLlA4.oZ зспtоttоdавсmва з
пumань охоронu праtli mа прод4LlL.ловоl безпеliъt:
- Itrьогt ЛеонiД Леонiдович - директор - пройшов IIавчаFIня i виявив потрiбнi знання
законо/lавчих aKTiB з охорони ttparli, на.].{ання домедичIIоi 21опомоt,и поr.ерпi-тlим, т,iгiсtlи гrрацi
,га елек,l,робезпеки посвiд.rенIlя ЛЪ 3889-131_19 --протокол вiд обl|2l2оl9р. Nч 131/1, в /_{ГI
<Рiвненський ETIJ>; <ГIравил безпеки систем газопостаIIанI]я), <Правил охоропи rrрацi rtiд час
експлуатацii обладнання, що працIос пiд тисlсом> гlосвiдчення Nb 61з7-2оз-|8 -- ltро.гоlсоlr вiд
27.\2,20|8р.Jф 20З, ь ЩП <РiвIrенський ЕТЦ>; кГIравилr охорони rrрацi гliд.lu. експлуа,гацii
вантажопiдiймальних KpaIriB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдноl.о обладlнанняl>, <I1раrlи;t
охорони працi пiд час ваIIтажно-розвантажувальFIих робiт>, <Мiнiма.ltьних вимог з охорони
rrрацi [Ia тимчасових або мобiльних булiве:lьних майдан.ликах) посвiдlчення jф З251-97-iti
протокол ьiд25.07.2018р. Nъ 97, в ЩII <Рiвненський ET'I{>; кТиповоi iнструкцiiпо органiзацiТ
безпечного проведенFIя газонебсзпечних робiт>, <Iнструкцii з органiзацiт безtlечного веденнrI
I]огневих робiт на вибухопоrксхсонебезпечних об'ектах> посвiдчеttIlя Jф 1159-З6/дц-18
протокол вiд 18.0б.2018р. NЪ З6lд, в {l1 <РiвtIеltський ETI]>; <Прави:r бу.чови та безпе.rноТ
експлуа,гацii парових та водоI,рiйних ttотлitз), кГIравил охорони працi на ав-гомобi:iьному
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транспортi) посвiдчення Nb 1159-З6/в-18 протокоJI вiд З0.03.2018р. J\Ъ Збlь, в Щl1
кРiвненсьltий ETL{>; кПравил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями),
кПравил охорони працi пiд qn" виконання робiт на висотi), ДБIfА.3.2-2-2009 <Система
стандартiв безпеки працi. Охорона працi i tlромислова безпека в булiвництвi>, кПравил
охорони працi пiд час вантажно-розвалIтажувальних робiт> tlосвiдчення Ns 1159-З6/б-18 -

протокол вiд26.0З.2018р. N9 Збlб, в,ЩП <Рiвненсьtсий ЕТЦ>;

- Щимбалюк Iгор Вiталiйович - головний iHTteHep- пройшов навLIання i виявив потрiбнi
знаI-IFIя законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiсни
працi та електробезпеки в ТОВ <Науково-виробни.rа фiрма кОазис Технолодлti>>, посвiдLIення
Nа 716-З0-19 протоtсол вiдt 15.11.2019р N'9 З0; кПравил оП пiд час експлуатацii
вантажопiдiЙмальних KpaHiB, пiдiймальних llристроiв вiдповiдного обладнання>, <Мiнiмальнх
ВиМог охорони прачi на тимLIасових або мобiльних бу2liвельних маЙданчиках), <Правил
охорони працi пiд час експJIуагацii навантахсувачiв>, <Типовоi iнструкlдii по органiзацii
безпечного проведення ГР>, <Iнструкцii по органiзацii безпечного веденIlя l]огневих робi,г на
ВИбухопохсехtонебезпечних об'ектах>, <Вимог д(о роботодавцiв с,tосовно забезгtе.Iенняt
безпечного виконання робiт у tlсl,генцiйно вибухогtебезпеч1-1их оередо]]ищах), <Правил охороIIи
працi для працiвникiв лiсового госllодарства та лiсовоТ промисловостi>: посвiдчення Jф 716-30-
19 * ПРОТОttОЛ вiД 15.11.2019р. NЬЗO-в ТОВ <Науково-виробнича фiрма <Оазис Технолодrкi>>;
<Правил охорони працi пiд час виконання робiт з iHcTpyMeпToM та пристроями>, <ГIравил
охорони працi пiд час виконанпя робiт на висотil), ДБНАЗ.2-2-2009>>,> Система стандартiв
безпеки працi, Охорона працi i ttромислова безпека в будiвництвi.>, <Правил охорони працi пiд
час експлуатацii обладнання, що працIос гliд тиском), <правила охорони rrрацi на
автотраIIспортi>, <Прави.;tа охороFIи працi пiд LIac BaII,I,aжIlo* розвантажуваJIьних робiт>:
посвiдчення ЛЪ 7l6-зO-б-19 * протокол вiд 15.11.2019р.Jф 30-б, в ТОВ <Науково-виробнича
фiрма <Оазис Техно;rодхti>>;

- Глущиlt BiKTop Григорович - головний MexaHiK, в.о. начальника БерезнiвськоТ ЛЗfi -
пройшов навчання i виявив гlотрiбнi знання законодавчих akTiB з охорони працi, надання
ДОМеДИЧНОi дОпомоги потерпiлим, гiгiсни працi та електробезпеки в ТОВ кНауково-виробнича
фiрма <оазис Технолоджi>>, посвiдчення Ns 68З-З0-19 протокол вiд 15.11.2019р JФ З0; <Правил
ОП пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaIliB, пiдiймальних пристроiЪ вiдповiдного
обладнанНя>, KMiHiMaJIbHx вимоГ охоронИ працi на тимLIаСових абО мобiльних будiвеlrьних
майданчиках>, <Правил охорони працi пiд час експлуатацii наваFIтажувачiв>, <Типовоi
iНСТРУКЦii гtо органiзацii безrrечного проведенI]я I-P>, <IнструкцiТ гlо органiзацiТ безпе.лного
веденнЯ вогневиХ робiТ на вибухОпожежонебезпечниХ об'еItтах), <Вимог до роботодавцiв
стосовно забезпечення безпе,Iного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних
середовищах>, кправил охороltи працi для праrliвникiв лiсового господарства та лiсовоi
промисловостi>: посвiдчення ЛЪ 683-З0в-19 * протокол вiд 15.11.2019р. Jф3O-в ТОВ <LIayKoBo-
виробнича фiрма <оазис Техно;rодilti>>; <Правил охорони працi гtiд час виконання робiт з
iHcTpyMeHToM та пристроями>, <Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>,
дБнА3.2.-2-2009>>,> Система с,гандартiв безпеки працi, Охорона працi i промислова безuека в
будiвництвi.>, <ПравиЛ охороIIИ працi пiд чаС експлуатаЦii обладнавня, що працюс пiд
тиском), <Правила охорони працi на автотранспортi>, <l1равила охорони працi пiд час
ВаНТаЖНО- РОЗВаНТaiКУВаJIЬНИХ РОбiт>: посвiдчення Jф 683-ЗO-б-19 - протокол вiд 15.11.2019 N,Q

ЗO-б, в ТОВ <Науково-I]иробнича фiрма <оазис Технололхti>>;.

- Щзюбук Володимир ОлексаllдровиLI -iHttteпep з охорони працi - пройшов навчання i виявив
потрiбнi знання законiв, пiдзаконrrих мiлtгалузевих нормативно-правових alcTiB та галузеRих
вимог з охорони працi, пожеrкноi безпеltи санiтарного та гiгiснiчного забезпечення, нацання
першоi допомоги потерпiлим та дiй в надзвичайних ситуацiяхна виробництвi нпАогI 0.00-
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4.12-05; НПАОП 02.0-1.04-05; НГIАОП 20.0-1.02-05, посвiдчення Nч 5264 --протокол вiдt

11,06.2020 року NЪ13 в ДП кУкрценrркадриrriс>; гlройшtов навчання i виявив потрiбнi знання
кТиповоi iнструкцii по органiзацii безпечного проведення газонебезпечних робiт>, <Iнструкцii
з органiзацii безпечного ведеIIIIя вогневих робiт на вибухонебезпечних об'ектах>, <Вимог лtl
роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного l]иконання робiт в по,генцiйrrо
вибухонебезпечних середовиIцах> посвiдчення NЬ 725-31-в -19 - протоltол вiд 15.11.2019p. J\b

31-в в ТОВ <Науково-виробнича фiрма <<Оазис Технолоджi>>;

На Дер}каВному пiдприемствi <Березнiвсьtсе лiсове господарство) розробленi,
переглянутi та затвердженi:

I-IаказоМ вiд25.06.2019 роrtу ЛЪ 18З <ГIоложення про службу охорони працi>,
Наказом вiд25.06.2019 року Nb 183 <Пололtення lIpo порядок проведення навчання i

перевiрки знань з питань охорони працi>;

НаКаЗОМ вiд25,06.2019 року }lb 183 <ГIолохtення про органiзацiю, проведення медиLIних
оглядiв працiвникiв певних категорiй> ;

НаКаЗом вiд 10.09.2019 року ЛЪ211 Мiнiмальнi вимоги безпеки i охорони здоров'я при
Використаннi працiвниками засобiв iндивiдуального захисту на робочому мiсцi;

Наказом вiд 25.08.2010 porty J\ъ 244 кСистема управлiння охороною працi та ризиками);
НаявrLiсmЬ слуасбu охоронu, tцлсtъli; IIаказом вiд 20.|2.2016 року NЬ 245к cTBopetlo службу
охорони працi, керiвником якоi призначено iнтtенера з охорони працi f{зтобука Володимира
Олександровича.

Iнфорл,lацiя про iнсmрукцii'з oxopol1u праtli; Наказом вiд25.О6,2019 року Jф 183 переглянутi,
затвердженi та введенi в дiю iнструкцii з охорони працi по спецiальностях та за видами робiт, а
саме:

- Iнсr,руrсцiя з охороIIи працi J\Ъlб для ttоваля та його ttомi.tника при ручному i механiзоваI.Iому KyBaHHi
ме,галу.

hфорлlаъliя про провеdеrLLlя tlавLLаLfflя mа. iнсlпрукплаэtсiв з пL[mаLlь oxopoHLl праtli;

З працiвниками пiдприсмства провод{rIться itlcTpyKTaжi, навчапнrI та гIеревiрка знань з IIитаI]ь
охорони працi, При прийня,гтi на роботу з працiвниками проводиться вступний iHcTpyKTaxc i пiд
час роботИ проводятЬся перl]инний, гtовторний, позаплlановий та цiльоlзий ( при необхiдностi -

у разi виконання разових робi,г) iHcTpyKTaxci з питань охорони працi. Позаплаrrовий iHcTpyKTaxc
проводиться з робiтниками вiдгrовiдно до наказiв по пiдгtриемству та Роулмг.
Запис про проведення iнструктажiв з питань охорони працi робиться в журнаJIах
реестраrцii iнструктажiв з питань охорони працi. Органiзацiя HaBLIaHHrI та проведення
iнструктажiв з питань охорони працi праrliвникам пiд час прийняття на роботу та в
процесi роботи проводиться згiдно вимог нгIАоII 0.00-4.12-05 <'Гипове положення про
порядоК проведенНя навчаннЯ i перевiрrсИ знанЬ з питань охороFIи працi>.

На пiдприсмствi веду,tьсЯ журнали, а саме: журнаJI ресстрацii вступного iHcTpyKTaxcy з
питань охорони працi, журнал реестрацii iнс,грук,гажiв з питань охороFIи працi на
робочомУ мiсцi, протоколи з rtеревiрки знань з питань охорони працi, журнал реестрацiТ
iнструкцiй з охорони працi.

Експлуаmацiйна dокулаgчlm6lъliя; I-Ia пiдприсмствi наявна паспортна та iнша експлуатацiйна
документацiя на молот ковальськиймА-4129, обладнання знаходиться у справному стапi.

забезпечення засоба..мu irtduBidyaлbчlozo захuсmу,. ilрацiвники державного пiдшриемства
кБерезнiвське лiсове господарство) забезпеченi спеlдодягом, спецвзу.r-гям, засобами
iндивiдуального та колективного захисту, вiдповiдно до вимог <Полоrкення про забезпеченIля



працiвникi]] спецодягом i засобами iндивiдуа:rьного захисту) та Н орм видачi спецодягу та
iнших iндивiдуальних засобiв.

Коваль ручIлоi ковки забезгtечений: KocTIoM спецовочний, чоботи кирзовi iз захисним
ПiДноскоМ, фартух брезентовий з нагрудником, руrсавицi брезентовi, окуляри захиснi,
пiдшоломник, куртка утеплена, зимовий пiдшоломник, берцi утепленi iз захисним пiдносttом.

Нормаmuвно-правовоl' mct .л,lаmерiаtLьно-mехlliчноI базu навLlа.льrtо-длеmос)ъtчнrlz,о
забезпечення., Пiдприсмство забезttечено законодавчими та iншими нормативно-правовими
актами з охорони працi для викоFIаннr{ заrIвлених lзидiв робiт.

Л.Л.Кльоп
(iнiцiали та прiзвище)

Щекларацiя

Щержпрацi
Nъ

зареестрована у журналi облiку суб'сктiв господарIовання у територiальному органi
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Примiтки: 1. Фiзи.lна особа - пiдприсмець
персональних даних з MeToIo забезпечення виконання 1]имог Порядку видачi
дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та }Ia експлуатацiю
(застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищенот небезпеки.
2. Реестрацiйний номер облiковоi кар,ки платника подzrrкiв IIе зазначасться
фiзичними особами, яtкi .lерез своi релiгiйнi переrсонання вiдмовляtються вiд його
прийня,гтЯ та повiдоМили про це вiдrrовiдному органу держа]]ноi пода,гковоi служби
i мають вiдмiтку в паспортi.".

ржпраtti у Рiвненськiй областi
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ll1дllисом надас на обробку
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