
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці 

Відомості про роботодавця Державне підприємство « Сокирянське лісове господарство» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

60221 с. Шишківці, Сокирянський р-н, Чернівецька обл. , ЄДРПОУ 35361371 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

головний лісничий Чебан Олександр Дмитрович тел. 03739 49-1-97 80к1І8£08р@і.иа 
телефаксу, адреса електронної пошти; 

Вашківецький лісопункт та лісництва Сокирянський р-н. Чернівецька обл, 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір ПаАТ « УПСК», 
17.01.2021р. № 353 серія 1788 від 17.01.2020р. 

(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

На момент подання декларації не проводився 
(дата проведення аудиту) > £ 

» 

Я, Чебан Олександр Дмитрович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

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: 

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки: 

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 
2. Роботи в колодязях, траншеях, замкнутому просторі (ємкостях). 
3. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів. 
4. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. 
5. Заповнення, злив і ремонт балонів,цистерн та інших ємкостей із стиснутим, зрідженим 

вибухонебезпечним газом, їх зберігання. 
6. Зварювальні роботи. 
7. Зведення, монтаж і демонтаж, будинків,споруд, зміцнення їх аварійних частин. 
8. Роботи що виконуються за допомогою механічних підіймачів. 
9. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу. 
10. Газополум'яні роботи., 

(найменування виду робіт , 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 відповідного дозволу, 
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Кількість працівників що будуть виконувати заявлені роботи підвищеної небезпеки : 143 чол.,в 
т.ч. підвищений ризик виникнення травм 143чол. 

На підприємстві налічується 22 будівлі та споруди, які розташованя в 6 структурних 
підрозділах 

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 : , ДП «Сокирянське лісове господарство» розташоване на території двох 
адміністративних районів Чернівецької області - Сокирянського та Кельменецького і 
формується із п'яти лісництв: Кельменецького, Іванівецького, Романківецького, 
Ломачинецького, Сокирянського та Вашківецького лісопункту, в тому числі цеху переробки 
деревини. Середньооблікова кількість працюючих за 2019 рік склаладає 229 чоловік. 

Відповідальний за стан умов праці та безпечну експлуатацію в цілому по підприємстві 
головний лісничий Чебан О.Д., протокол перевірки знань № 06 від 10.07.2018 р.. 
Відповідальний по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудини що працює під 
тиском головний інженер Зеленський О.І. протокол перевірки знань № 15 від 12.09.2017р., 
відповідальний за справний стан і безпечну дію посудин , що працюють під тиском начальник 
Вашківецького лісопункта Боднарчук Л.В. протокол перевірки знань № 08 від 23.03.2018р.,та 
правил газопостачання № 89 від 02.12.2019 р. наказ по підприємстві №3 від 02.01.2020 р. 
Відповідно наказу № 1 від 02.01.2020 р. призначено відповідальних осіб, які забезпечують 
вирішення конкретних питань по створенню здорових і безпечних умов праці, пожежної 
безпеки, гігієни праці, безпечного перевезення працюючих та вантажів, промислових цехів: 
Загальне керівництво покладено на головного інженера ДП «Сокирянське лісове господарство» 
Зеленського О.І.. відповідальними призначено керівників структурних підрозділів: - по 
Кельменецькому лісництві - Штефанка В.Л. - лісничого ( протокол перевірки знань № 22 від 
08.11.2019р.); - по Іванівецькому лісництві - Гринька М.І. - лісничого ( протокол перевірки 
знань № 22 від 08.11.2019р.) ; - по Романківецькому лісництві - Дущака М.П. - лісничого;- по 
Ломачинецькому лісництві - Маковійчука А.В. -лісничого ( протокол перевірки знань № 14 
від 22.07.2019р.); - по Сокіфунському лісництві - Кашпора Т.М. - лісничого ( протокол 
перевірки знань № 17 від 12.08.2019р.);- по Вашківському лісопункту - Боднарчука Л.В.-
начальника л-та. Призначено відповідальних за справний технічний стан всіх механізмів, 
техніки, їх безпечну експлуатацію , а також випуск на лінію автотракторної техніки: 
Загальне керівництво покладено на головного механіка Бурдейного В.В..по підрозділах : 
керівників підрозділів. Для здійснення нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів і машин, змінних вантажозахошповальних пристроїв по 
підприємству призначено відповідальним головного інженера Зеленського О.І..По загальному 
керівництву для утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів і машин, змінних 
вантажозахошповальних пристроїв по лісгоспу призначено відповідальним головного 
механіка Бурдейного В.В ( Протокол перевірки знань №16 від 05.07.2019р.).відповідальними 
керівники підрозділів. 

Згідно наказу №7 від 02.01.2020р. відповідальним за безпечну експлуатацію 
електрогосподарства в цілому по підприємстві призначено головного механіка Бурдейного В.В. 
5гр. допуску з ел. безпеки, по підрозділах керівників підрозділів 3 гр. з електробезпеки 
(Протокол перевірки знань від 26.07.2019р.) 
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Згідно наказу № 12 від 02.01.2020р. відповідальними за безпечне проведення лісосічних робіт 
призначено керівників підрозділів, за безпечне проведення зварювальних робіт призначено 
начальника Вашківецького лісопункта Боднарчука Л.В. та електрозварювальника Тимка І.В., 
відповідальним за технічний стан технологічних транспортних засобів механіка Вашківецького 
л-та Варварюка М.А. Згідно наказу № 24 від 02.01.2020р. створено комісію спостереження за 
безпечною експлуатацією будівель і споруд, голова комісії гол. інженер Зеленський О.І., члени 
комісії головні спеціалісти та керівники структурих підрозділів. 

Всі відповідальні працівники періодично згідно термінів проходять навчання та перевірку 
знань в галузевім навчальнім центрі « Укрцентркадриліс» м. Боярка. 

Всі виконавці робіт з підвищеною небезпекою мають відповідні посвідчення, та періодично 
один раз на рік проходять навчання та перевірку знань. 

Укладено угоду зі спеціалізованою організацією ТОВ « Євросервіс» договір № 2102/С2019 від 
21.02.2019 р. на технічне обслуговування та ремонт посудини , що працює під тиском який діє 
на данний час. 

В лісгоспі згідно із Законом України «Про охорону праці» організовано і діє служба 
охорони праці, яка складається із одного працівника провідного інженера з ОП Бабія І.І., 
лісничого ( протокол перевірки знань № 23 від 29.11.2019р.), який проводить всю методичну 
роботу через кабінет охорони праці, де знаходиться його робоче місце, забезпечений 
телефоном та комп'ютером. 

Вся робота в лісгоспі по питаннях охорони праці проводиться згідно з Законом України 
«Про охорону праці» та положень з охорони праці, а саме: 

1.«Про службу охорони праці». 
2.«Про систему управління охороною праці в ДП «Сокирянське лісове господарство»». 
3.«Про кабінет охорони праці». 
4. «Про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників ДП «Сокирянське лісове 
господарство» з питань охорони праці». 
5.«Про розро'бку інструкцій з охорони праці» . 
6. «Про оперативний, адміністративно-громадський контроль з охорони праці». 
7.«Про комісію з питань охорони праці» . 
8.«Про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці». 
9.«Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами 
індивідуального захист^». * ? * 
10.«Про основні обов'язки, права і відповідальність керівників та фахівців лісгоспу в галузі 
охорони праці, пожежної безпеки і радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху». 
11. «Про прийняття на роботу тимчасових працівників». 
12.«Про добровільні пожежні дружини» в ДП «Сокирянське лісове господарство». 
13.«Про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві». 
14. «Про пожежно-технічну комісію». 
15. «Про комісію з безпеки дорожнього руху». 
16. Та цілий ряд законів, положень, норм, правил, стандартів. 
17. Інструкції з охорони праці на всі види робіт та професій. 
В наявності 144 інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, які переглядаються та 

поновлюються згідно встановлених термінів. 

В адмінбудівлі лісгоспу обладнаний кабінет охорони праці загальною площею 30 кв. м., а 
також є кабінети по охороні праці в Вашківецькому лісопункті, Романківецькому, 
Кельменецькому та Сокирянському лісництвах, а в Ломачинецькому та Іванівецькому 
лісництвах обладнані кутки з охорони праці. В кабінеті охорони праці провідний інженер з 
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охорони праці проводить вступний інструктаж із охорони праці, пожежної безпеки, 
техногенної безпеки , безпеки дорожнього руху згідно з «Програмою та переліком питань 
вступного інструктажу з охорони праці для працівників «ДП Сокирянське лісове 
господарство», «Програми та переліком питань вступного інструктажу з протипожежної 
безпеки для працівників «ДП Сокирянське лісове господарство», «Програми та переліком 
питань вступного інструктажу з безпеки дорожнього руху для працівників ДП «Сокирянське 
лісове господарство», за допомогою комп'ютерної програми вступного інструктажу, 
ознайомлення з умовами праці на підприємстві. Всі види інструктажів фіксуються у 
відповідних журналах. 

З 04 січня по 17 квітня проведено навчання робітників з питань охорони праці, пожежної 
безпеки, гігієни праці і виробничої санітарії згідно розробленої 40- ка годинної програми, та 
проведено перевірку знань з 17 по'30 квітня. Головний механік, інженер з охорони праці , 
мисливствознавець, чотири лісничих лісництв та єгер пройшли підготовку та перевірку знань 
з питань охорони праці у навчальному центрі «Укрцентркадриліс» м.Боярка в 2019 році. 

153 працівника пройшли періодичний медичний огляд. 

25.02.2020р. проведено атестацію робочих місць^да^анітарно гігієнічні дослідження робочих 
МІСЦЬ. 

Працівники забезпечуються спецодягом т&! 

О.Д. Чебан 
Головний лісничий 

ДП « Сокирянське лісове господар£т( 

08 травня 2020 р. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці _/8_ Т^ґіЛи*. 2020 р. № 7 7 . РО -
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