
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 

Відомості про роботодавця 

ФОП Лехавчук Сергій Ілліч 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 3249716518 

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

паспорт КР 904182, виданий Путильським РВ УМВС України в Чернівецькій 
області 07 червня 2006 року 

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

Чернівецька область, Путильський район, смт Путила, вул. Українська 76, кв.7 
місце проживання реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

тел.. +380673726545,1есЬаусЬик@икг.пеІ 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

смт. Путила, Путильський р-н та на об'єктах замовника, згідно укладених 
договорів 

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 . 

Страхова компанія - ПАТ «НАСК» ОРАНТА», строк дії страхового полісу -
(найменування страхової компанії; 

від 19.08.2020 по 18.08.2021 року, Договір № 33 від 18.08.2020 року 
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, Лехавчук Сергій Ілліч 
(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 
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машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

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

технологічні транспортні засоби: 
- Трактор трелювальний ТДТ-55А (1992, 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 4, на яких існує підвищений ризик - 3. 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 

V 
один деревообробний цех з деревообробним обладнанням, одне адміністративне 
приміщення 

споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: 

Лехавчук Сергій Ілліч - відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства 

охорони праці та промислової безпеки в межах свого підприємства. 
з питань охорони праці та промислової безпеки, 

Обов'язки служби охорони праці виконує керівник підприємства - Лехавчук С.І. 
р наявністю служби охорони праці, 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової 

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію наступні документи 
та нормативно-правові акти з охорони праці: 

- Інструкція з охорони праці №1 «При проведенні лісосічних робіт»; 
- Інструкція з охорони праці №2 «Для розкряжувальника деревини»; 
- Інструкція з охорони праці №3 «Для вальника лісу»; 
- Інструкція з охорони праці №4 «Для обрубника сучків»; 
- Інструкція з охорони праці №5 «Для тракториста на трелюванні деревини»; 
- Інструкція з охорони праці №6 «Для водія лісовозного автомобіля з 

гідроманіпуляторною установкою для навантаження деревини»; 
- Інструкція з охорони праці №7 «Для оператора стрічковопильних рам для 

поздовжнього розпилювання деревини»; 
- Інструкція з охорони праці №8 «Під час роботи на круглопильних верстатах 

для поздовжнього та поперечного розпилювання деревини»; 
- Інструкція з охорони праці №9 «З пожежної безпеки»; 
- Інструкція з охорони праці №10 «З електробезпеки»; 
- Інструкція з охорони праці №11 «З надання домедичної допомоги при 

настанні нещасних випадків»; 
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- Інструкція з охорони праці №12 «Під час роботи на деревообробних 
верстатах»; 

- Перелік інструкцій з охорони праці; 
- Журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці; 
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці; 
- Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці; 
- Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки; 
- Журнал реєстрації інструктажів з електробезпеки; 
- Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків; 
- Програма та конспект вступного інструктажу з охорони праці; 
- Положення про службу охорони праці; 
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці; 
- Положення про навчання та перевірку знань працівників з питань охорони 

праці; 
- Наказ про створення служби охорони праці; 
- Наказ про призначення осіб, відповідальних за справний стан і безпечну 

експлуатацію механізмів, обладнання та машин; 
- Наказ про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання 

лісозаготівельних та деревообробних робіт; 
- Наказ про забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту; 
- Наказ про проведення медоглядів працівників; 
- Наказ про призначення особи, відповідальної за пожежну безпеку та 

електробезпеку; 
- Наказ про перегляд та затвердження інструкцій з охорони праці; 

З усіма робітниками, які приймаються на роботу проводяться всі необхідні 
інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, стажування 
(дублювання) з відповідними відмітками у журналах. Проводиться навчання з 
питань охорони праці: попереднє при прийнятті на роботу, а також періодичне 
навчання щороку по 20-год програмі, з наступною перевіркою знань. Всі 
працівники, які приймаються на роботу, направляються на проходження 
медичного огляду. Також проводиться періодичний медичний огляд з постійними 
працівниками. 

Керівник раз на три роки проходить перевірку знань з питань охорони праці у 
визначеному законодавством порядку. 

Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, з підвищеним рівнем 
забруднення забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту (жилети сигнальні, каски захисні, рукавиці, 
підшоломники зимові). 

Під час проведення лісозаготівельних робіт робітники забезпечені допоміжними 
засобами звалювання дерев (звалювальна лопатка, синтетичні клини, звалювальна 
вилка, ручна лебідка з тросом для зняття завислих дерев та їх частин, прядив'яний 
канат довжиною 10 м. з трирогим гаком). 

Також бригада на лісозаготівельних роботах забезпечена пересувним 
обігрівальним будиночком, де можна відпочити, зігрітися, посушити одяг та 
приймати їжу. В обігрівальному будиночку наявні інструкції з охорони праці та 
стенди із зображенням безпечних прийомів роботи на лісозаготівлях та 
навантаженні деревини. 



На всіх робочих місцях та в автомобілях підприємства наявні медичні аптечки 
першої допо щ ф РИ 6 

— 
ьй^га^нічної бази, навчально-методичного забезпечення) 

ї ї 
/ у С.І. Лехавчук 

(ініціали та прізвище) 

20 серпня 2020р 

Декларація зареєстрована у журналіобліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держш 

Дата ОА , ОЗ. ЛОМ 

Примітки: ' 
1. Фізична особа-підприємець своїм підписо^н^а&є зЛлу н і обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог 

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищенопі^І^ійГтгна'ексшіуатацію (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 


