
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 

Відомості про роботодавця 

Фізична особа - підприємець Семенюк Григорій Петрович 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДР1ЮУ, 

Семенюк Григорій Петрович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника. 

+380679239969 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Семенюк Григорій Петрович, КР144778 виданий 24.03.1997 року Вижницьким 
РВУМВС України в Чернівецькій області 

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

Смт. Берегомет вул. Богдана Хмельницького 2, ІПН 2793301779 
місце проживання реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

+380679239969 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Чернівецька область Вижницький район смт. Берегомет 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин (застосування) 

Чернівецька область Вижницький район смт. Берегомет 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

ПАТ Черней П.М. .„ , — Ж щ 

(найменування страхової компанії; 

21.04,2020р. ( укладений), Серія 220/02-НР №263001 
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. 
(дата проведення аудиту) 

Я, Семенюк Григорій Петрович директор 
(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: 

Лісосічні роботи, трелювання, транспортування лісу, зварювальні роботи, роботи на висоті 
понад 1,3 метра. Технологічні транспортні засоби. 

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

Трактор трельовочний ТДТ -55а, лісовозний автомобіль УРАЛ 4320, Причеп. 

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

Трактор - реєстраційний номер 19566СЕ рік випуску 1985р. заводський номер 10-27-56, 
двигун № 37050296, країна виробник СРСР. 
Лісовозний автомобіль - рік випуску 1991р. реєстраційний номер СЕ5045АМ. 
Причеп реєстраційний номер 9615 XX. рік випуску 1991. Країна виробник СРСР. 

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які 

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

Чотири. 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 

Мобільний обігрівальний будиночок. 
споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: 

1. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань 14.01.2020р. 

2. Витяг з реєстру платників єдиного податку №2024014500002 від 08.04.2020р. 
і-

3. Штатний розпис ФОП Семенюка Г.П. затверджений наказом від № 7 від 06.01. 
2020року. 

4. Нормативні акти необхідні для проведення робіт. 

5. Наказ № 1 від 06.01.2020р. «Про затвердження посадової інструкції особи 
відповідальної за електрогосподарство». 

6. Наказ № 2 від від 06.01.2020р. Про затвердження «Положення про службу з охорони 
праці». 

7. Наказ № 3 від від 06.01.2020р. Про затвердження «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці і пожежної безпеки. 

8. Наказ №4 від від 06.01.2020р. «Про створення комісії для перевірки знань з питань 
охорони праці і пожежної безпеки» 

9. Наказ №5 від від 06.01.2020р. «Про направлення працівників на проходження 
попереднього і періодичного медичних оглядів працівників». 

10. Наказ №6 від від 06.01.2020р. «Проведення навчання та перевірки знань 
працівників на знання нормативних актів з охорони праці, інструкцій з охорони праці 
та інших нормативних актів. 

11. Посвідчення, що підтверджує навчаність директора Семенюка Г.П. - сертифікат від 
11 березня 2020р. Посвідчення № 1123-18. 



12. Перелік засобів індивідуального захисту: 

-Спецодяг 

-спецвзуття 

-захисні каски з захисною сіткою 

-рукавиці 

-ручна лебідка для стягування завислих дерев 

-медичні аптечки 

-пересувний обігрівальний будиночок для працівників 

-плакати та знаки безпеки переносні 

-сигнальна стрічка. 

13. Перелік інструкцій з ОП в кількості 6 шт. 

-інструкція для розкряжувальника. 

-інструкція для вальника лісу, 

-інструкція для обрубувальника сучків 

-інструкція для трактористів на трелюванні лісу 

-інструкція з надання першої медичної допомоги 

-інструкція з пожежної безпеки при виконанні лісосічних робіт. 
і-

Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення: 
1. Закон України «Про охорону праці». 
2. Постанова КМУ від 26.10.2011 р. №1107 „Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки"., , - ~ 
3. Наказ № 246 від 21.05.2007 р. Міністерства охорони здоров'я "Про затвердження порядку 
медичних оглядів працівників певних категорій". 
4. Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості 
НПАОП 02.0-1.04-05 
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
6. НПАОП 0.00-2.01.05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою". 
7. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». 
8. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». 
9. НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом,спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». 
10.НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства». 
11.НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці». 
12.НПАОП* 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». 
13.НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». 



14.НПАОП 0.00-4.21-04 
15.НПАОП 0.00-6.03-93 
актів про охорону праці, 
16.НПАОП 0.03-4.02-94 
17.НПАОП 40.1-1.01-97 
18.НПАОП 40.1-1.07-01 
19.НПАОП 40.1-1.21-98 
20.НПАОП 40.1-1.32-01 
спеціальних установок». 

«Типове положення про службу охорони праці». 
«Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних 
що діють на підприємстві». 
«Положення про медичний огляд працівників певних категорій». 
«Правила безпечної експлуатації електроустановою). 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів». 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

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

з питань охорони праці та промислової безпеки. 

наявністю служби охорони праці, 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

експлуатаційної документації, 

^ засобів індивідуального захисту, нормативно-правової 

І ^ ^ ^ ^ ^ / о ^ ^ і ^ ^ & ш і ь н о - т е х н і ч н о ї бази, навчально-методичного забезпечення) 

( ін іц іали та п р і з в и щ е ) 

Дата 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці. / 

Дата і І 
тггттг 

,1 ч " 

Примітки: 
1. Фізична особа-підгіриємець 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 прийнятгя та повідомили про це відповідному органі державної податкової служби і мають відмітку у паспорті 


