
/ 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 Сторожинецький лісовий коледж 59000 Чернівецька обл. 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

м. Сторожинець вул. Крейтера № 1 , код ЄДРПОУ 00275990, директор коледжу Плакош 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Володимир Михайлович, тел/факс: (03735) 2-11-75, тел: (03735) 2-16-51, Е-таі1:1І5пїеЬ@икгро5і.иа 
телефаксу, адреса електронної пошти; 

ь 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

* ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; м. Сторожинець вул. Крейтера № 1 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Страхова компанія Оранта 

(найменування страхової компанії, 
договір № 37 від 13.03.2020 р. 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: на момент подання 
декларації аудит з питань охорони праці не проводився 

ч _ (дата проведення аудиту) 
у 

Я, Плакош Володимир Михайлович , директор Сторожинецького лісового коледжу 
, (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

- роботи на висоті понад 1,3 м. 
(найменування виду робіт 

- роботи в колодязяхлраншеях, котлованах 
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 



виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість працюючих -100, з них з підвищеною небезпекою - 27 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: 

Наказом по коледжу від 05.02. 2020 р. № 12 створена служба охорони праці, обов'язки 
керівника служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Шморгуна О. А. 

Наказом по коледжу від 30.08.2019 р. № 39 призначено відповідальних осіб за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці: 

* 

- За безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж, за газове господарство 
коледжу - заступника директора з АГР Довганича М.К. 

- За справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства по навчальних корпусах і 
допоміжних приміщеннях - електромонтера Гарагу Г.Г., по гуртожиткам - Шевчука О.В. 

Наказом поколеджу від 25.09.2019 р. № 49 створена постійно діюча комісія з перевірки знань 
з охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні 
праці, електробезпеці, та мають посвідчення про перевірку знань. 

№ Прізвище, імя по батькові Посада 
1 Плакош Володимир 

Михайлович 5. 

0 

Директор Закони і нормативні акти з ОП, електро-
та пожежної безпеки, Правила ОП під час 
експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (НПАОП 0.00-1.81-180, Правила 
будови і безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском (НПАОП 0.00-
1.59-87, Правила охорони праці в 
деревообробній промисловості (НПАОП 
20.0-1.02-05), Правила ОП для працівників" 
лісового господарства і лісової 
промисловості (НПАОП 02.0-1.04-05). 

Протокол від 29.09.2017 р. № 47. 
2 Довганич Микола 

Климентійович 
Заступник 

директора з АГР 
Закони і нормативні акти з ОП, електро-
та пожежної безпеки, Правила ОП під час 
експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (НПАОП 0.00-1.81-180, Правила 
будови і безпечної експлуатації посудин , 
що працюють під тиском (НПАОП 0.00-
1.59-87, Правила охорони праці в 
деревообробній промисловості (НПАОП 
20.0-1.02-05), Правила ОП для працівників 
лісового господарства і лісової 
промисловості (НПАОП 02.0-1.04-05), 
Правила систем газопостачання (НПАОП 
0.00-1.76-15). 



Протокол від 15.03 2019 р. №10. 
3 

/ 
/ 

Слюсарчук Віталій 
Васильович 

Завідувач 
відділенням 

Закони і нормативні акти з ОП, електро-
та пожежної безпеки, Правила ОП під час 
експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (НПАОП 0.00-1.81 -180, Правила 
будови і безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском (НПАОП 0.00-
1.59-87, Правила охорони праці в 
деревообробній промисловості (НПАОП 
20.0-1.02-05), Правила ОП для працівників 
лісового господарства і лісової 
промисловості (НПАОП 02.0-1.04-05). 

Протокол від 15.03.2019 р. №10. 

4 Шморгун Олександр 
Анатолійович 

Інженер 3 
охорони праці 

Закони і нормативні акти з ОП, електро-
та пожежної безпеки, Правила ОП під час 
експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (НПАОП 0.00-1.81-180, Правила 
будови і безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском (НПАОП 0.00-
1.59-87, Правила охорони праці в 
деревообробній промисловості (НПАОП 
20.0-1.02-05), Правила ОП для працівників 
лісового господарства і лісової 
промисловості (НПАОП 02.0-1.04-05). 

V 

* 

Протокол від 26.10.2018 р. № 38. 

При прийомі на роботу, перед допуском до виконання робіт, а також періодично з 
працівниками проводяться інструктажі, навчання з питань охорони праці, пожежної та 
електробезпеки. Після проведення інструктажів робляться відмітки у відповідних журналах з 
реєстрації. 

Інформація про нормативні акти в коледжі з охорони праці: 

Штатний розпис. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Сторожинецького лісового 
коледжу. 

Інструкція з ОП для електромонтера, інструкція з ОП слюсаря-сантехніка, інструкція з ОП для 
столяра, інструкція з ОП для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів на твердому, 
рідкому або газоподібному паливі, інструкція з ОП для робітника з обслуговування та поточного 



ремонту будівель, споруд та обладнання, інструкція з ОП з ручним електрифікованим інструментом, 
інструкція з ОП при роботі на висоті з використанням стаціонарних, переносних, розсувних драбин. 

Забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту: 

В Сторожинецькому лісовому коледжі відповідно до вимог ст.8 Закону України Про охорону 
праці для забезпечення виконання ро^іт працівниками видаються безкоштовно та за встановленими 
нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби колективного та індивідуального 
захисту (костюми робочі; комбінезони робочі; рукавиці робочі; черевики робочі; респіратори; 
захисні окуляри та інше). 

Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення: 

Закон України Про охорону праці; Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-
4.12.5); наказ МОНУ від 18.04.2006 р. №304 Про затвердження Положення рро порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та БЖД в закладах, установах, організаціях, 
підприємствах, що належать до сфери управління МОНУ; наказ МОНУ від 22.11. 2017 р. № 151 
Про внесення змін до наказу МОНУ від 18.04.2006 р. № 304; Положення про розробку інструкцій з 
ОП (НПАОП 0.00-4.15-98); наказ Міністерства соціальної політики України від 30.03. 2017 р. № 526 
Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з ОП; правила безпечної роботи з 
інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Типове положення про комісію з питань 
охорони праці (НПАОП 0.00-4.09-07); Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-
4.21-04). 

ло-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 

В.М.Плакош 
ис) 

зня 2020 р. 

(ініціали та прізвище) 

.-^СуміШ'-
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'б^^г^щщда^в^ння у територіальному 

органі Д е р ж п р а ц і Б е ь & ^ и И 20Дрр- № 77. ПО. ЛР.РЖПРАЦІ 

и і У п ь к і й ї 
А 

508883 
Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду'ШгМдрО&ку персональних даних з метою 

забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткованая 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.". 


