
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 

Відомості про роботодавця 

ФОП Корпан Іван Іванович 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

3119022837 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

тел.. 0987688088, гНепсЬукБ8@§шаі 1.сот 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

паспорт 001161379, орган видачі 7320, дата видачі 03.11.2017р. 
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 

смт Путила, вул..Українська, 264а 

місце проживання реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; с.Сергії, Путильський район 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

ПАТ «НАСК ОРАНТА», 21.05.2020-20.05.2021, (найменування страхової компанії; №25(1368450) від 20.05,2020^. . 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
Добровільний аудит не проводився _ _ _ „ 

(дата проведення аудиту) 

Я, Корпан Іван Іванович 
(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 під час виконання 

таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 



1. Лісосічні роботи, трелювання та транспортування лісу. 
2. Експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, а саме: 

технологічні транспортних засоби: 
Трактор трелювальний ТДТ-55(1996, Росія) 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

робочих місць З, на яких існує підвищений ризик - 3. 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких Існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 

Один деревообробний цех, де розташовані верстати 
споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: ? 

Корпан Іван Іванович - відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки, 

наявністю служби охорони праці, 

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

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

експлуатаційної документації, 

Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП №20340000000000601 від 29.12.2005р. 

Штатний розпис 
Перелік інструкцій з охорони праці: 
Інструкція №1з охорони праці при розкряжуванні деревини бензопилами, затверджена 
Наказом №5 від 20.01.19р. 
Інструкція №2 з охорони праці для обрубувача сучків, затверджена наказом №5 від 
20.01.2019р. 
Інструкція№3 з охорони праці для вальника дерев, наказ №5 від 20.01.2019р. 
Інструкція №4 з охорони праці при виконанні лісосічних робіт, наказ №5 від 20.01.2019р. 
Інструкція №5 з охорони праці при роботі на верстаті круглопильному для поперечного 
розпилювання деревини, наказ №5 від 20.01.2019р. 
Наказ №1 від 20.01.2019р про призначення особи відповідальної за охорону праці та 
промислову безпеку при проведенні лісосічних робіт. 
Наказ №3 від 20.01.2019р про призначення особи відповідальної за охорону праці та 
промислову безпеку при експлуатації деревообробного обладнання. 
Наказ №4 від 20.01.2019 про призначення особи відповідального за пожежну безпеку на 
лісозаготівельних ділянках. 
Наказ №5 від 20.01.2019 про перегляд та затвердження інструкцій з охорони праці. 



Наказ №6 від 20.01.2019 про призначення особи відповідальної за технічне обслуговування 
електрообладнання. 
Наказ №7 від 20.01.2019 про призначення відповідальної особи за технічний стан 
технологічних транспортних засобів. 
Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 

Працівники забезпечені усім необхідним інструментом та допоміжними пристроями, а також 
спецодягом та спецвзуттям, сигнальні жилети, каски та рукавиці відповідно до норм. 
Зокрема, такими допоміжними обладнаннями: звалювальні вилки, багри, гаки, клинці, 
сокири, бензопили, прядівні канати Юти метрові з трирогим гаком для бандажування дерев, 
гідравлічний клин. 
Наявні медичні аптечки. 

засобів індивідуального захисту, нормативно-правової 
і 

Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення: 
- Закон України «Про охорону праці». 
- Постанова КМУ від 26.10.2011р. №1107 «Порядок видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізмів устаткування 
підвищеної небезпеки». 

- НПАОП 0.00-2.01.05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» 
- НПАОП 0.00-4.15.98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями» 
- НПАОП 02.0.-1.04-05 «Правила охорони праці для працівників лісового 

господарства та лісової промисловості» 
- НПАОП 02.0-1.02.-05 «Правила охорони праці в деревообробній промисловості» 
- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 

Інструкції з охорони праці. 
та матеріально-технічної бази, наЬчадьно-методичного забезпечення) 
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(ініціали та пріз: 

11 червня 2020р 

Декларація зареєстрбйанй уїкурналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці. -----
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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, устаткування 
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 органі державної податкової служби і мають відмітку у паспорті 


