
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від З березня 2020 р. № 207)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, 
адреса електронної пошти
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСЕЦЬКИЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

каіегіпаозеізкаСФлтаїї.сот
телефон +38097-954-90-14. електронна адреса:

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;
об’єкти згідно укладених договорів на території України

(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:

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСЕЦЬКРІЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ,
(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 безцеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

>  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (пункт З, додатку 6);
>  лісосічні роботи, трелювання, транспортування лісу (пункт 24, додатку 6).

(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

10 _у тому ЧИСЛІ
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

приміщення розташоване за адресою:
- Україна. 34134, Рівненська область, Дубровицький район, село Велюнь.
- роботи виконуються на об’єктах замовника, згідно укладених договорів на 

території України.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості:
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Осецький Степан Степанович, який пройшов 

навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №32 від 08.04.2020., посвідчення №778- 
32-20.

Розроблено та затверджено наказом:

Наказ від 01 травня 2020 року №01-ОП -  Про створення сл}'жби охорони праці на 
підприємстві і призначено її керівником інженера з охорони праці Стельмаха Олександра 
Михайловича, який пройшов пройшов навчання та перевірку знань в комісії Українському.' центрі 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства Державного 
агенства лісових ресурсів України: законів, підзаконних, міжгалузевих нормативно-правових 
актів та галузевих вимог з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного 
забезпечення, надання першої допомоги потерпілим та дій в надзвичайних ситуаціях на 
виробництві, протокол №15 від 05.07.2019р., посвідчення №13896.

Наказ від 01 травня 2020 року №02-ОП - Про затвердження, розробку та введення в дію 
інструкцій з охорони праці.

На підприємстві діють наступні інструкції:
Інструкція №1 вступного інструктажу з охорони праці.
Інструкція з охорони праці №2 для вальника лісу та лісоруба.
Інструкція з охорони праці №3 при обрубуванні сучків.
Інструкція з охорони праці№4 під час розробки лісосік з використанням бензомоторних 
пилок.
Інструкція з охорони праці №5 при виконанні робіт мотокосою.
Інструкція з охорони праці №6 під час проведення рубок догляду.
Інструкція з охорони праці №7 для працівника, відповідального за безпечне виконання 
робіт на висоті.
Інструкція з охорони праці №8 при роботі з ланцюговою пилою.
Інструкція з охорони праці №9 при наданні першої(долікарської) допомоги потерпілим 
при нещасних випадках.
Інструкція з охорони праці №10 по безпечному веденню робіт, пов’язаних з 
використанням електрифікованого інструменту.
Інструкція з охорони праці №11 при роботі з ручними інструментами та пристроями. 
Інструкція з охорони праці №12 під час ручного переміщення вантажів.
Інструкція з охорони праці №13 для тракториста та чокерувальника на тракторному 
покерному і безчокерному трелюванні дерев та хлистів на рубках головного та 
проміж:ного користування та інші.

Наказ від 01 травня 2020 року №03-ОП -  Про затвердження нормативних документів з 
охорони праці та введено їх в дію, а саме:

положення про систему управління охороною праці; 
положення про службу охорони праці;
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці з 
додатками;
мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці, 
положення про медичний огляд працівників, 
положення про розробку інструкцій з охорони праці,
положення про видачу наряд-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою та 
інші.



Наказ від 01 травня 2020 року №05-ОП - Про затвердження та введення в дію посадових 
інструкцій, а саме:

- посадова інструкція ФОП;
- посадова інструкція інженера з охорони праці;
- посадова інструкція головного механіка;
- посадова інструкція відповідальної особи за електрогосподарство та інші.
Наказ від 02 травня 2020 року №07-ОП -  Про проведення медичного огляду працівників і 

обслуговуючого персоналу працівників ФОП Осецького С.С..
Наказ від 02 травня 2020 року №08-ОП -  Про призначення відповідальної особи за безпечне 

проведення лісосічних робіт, трелювання та транспортування лісу, а саме головного механіка 
Кузіна О. П..

Наказ від 02 травня 2020 року №09-ОП -  Про організацію безпечного ведення робіт
підвищеної небезпеки та затвердження списку працівників, які виконують роботи
підвищеної небезпеки.
Наказ від 03 травня 2020 року №10-ОП -  Про затвердження програми вступного інструктаж}’ 

по охороні праці для працівників.
Наказ від 03 травня 2020 року №11-ОП -  Про затвердження програми проведення 

первинного, повторного інструктажу з охорони праці для працівників.
Наказ від 03 травня 2020 року №12-ОП -  Про організацію технічного нагляду, 

обслуговування та безпечної експлуатації устатковання підвищеної небезпеки.
Наказ від 03 травня 2020 року №13-ОП -  Про призначення відповідальної особи за 

виконання робіт на висоті- головного механіка Кузіна О. П., який пройшов навчання в ТОВ 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області.

Наказ від 03 травня 2020 року №14-ОП -  Про забезпечення працівників засобами 
індивідуального захисту та призначити відповідальною особою за забезпечення працівників 313 -  
ФОП Осецького С. С.

Наказ від 03 травня 2020 року №16-ОП -  Про призначення відповідальної особи за видачу 
нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Наказ від 03 травня 2020 року №17-ОП - Про призначення відповідального за пожежну 
безпеку.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням 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)

Наказ від 01 травня 2020 року №04-ОП -  Про створення комісії по перевірці знань з 
питань охорони праці.

Голова комісії Осецький Степан Степанович - фізична особа-підприємець - пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області: законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №32 від 08.04.2020., посвідчення №778- 
32-20; пройшов навчання в ТОВ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями, «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислова безпека в 
будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті», протокол №16-6 від 30.04.2020р., 
посвідчення №296-16-6-20; «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та 
лісової промисловості», «Правил охорони праці в деревообробній промисловості», протокол 
№16-в від 30.04.2020р., посвідчення №296-16-в-20.

Члени комісії:



Стельмах Олександр Михайлович- інженер з охорони праці - пройшов навчання та перевірк> 
знань в комісії Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів лісового господарства Державного агенства лісових ресурсів України: законів, 
підзаконних, міжгалузевих нормативно-правових актів та галузевих вимог з охорони праці, 
пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги 
потерпілим та дій в надзвичайних ситуаціях на виробництві, «Правил охорони праці для 
працівників лісового господарства та лісової промисловості», «Правил охорони праці в 
деревообробній промисловості», протокол №15 від 05.07.2019р., посвідчення №13896.

Кузін Олександр Павлович - головний механік - пройшов навчання в ТОВ «НВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ»» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, протокол №34 від 29.11.2022., посвідчення №873-34-19; області, «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
шо працює під тиском», «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальні вимоги з охорони праці 
на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил охорони праці під час 
виконання ванталсно-розвантажувальних робіт»,, протокол №34-6 від 29.11.2019р., посвідчення 
№873-34-6-19.

Наказ від 02 травня 2020 року №06-ОП -  Про призначення відповідальної особи за 
технічний стан електрогоподарства та його безпечну експлуатацію та призначити відповідальним 
за технічний стан електрогосподарства- головного механіка Кузіна О. П.

Наказ від 03 травня 2020 року №15-ОП -Про призначення комісії для перевірки занань з 
електробезпеки:

голова комісії : Осецький С.С.-ФОП;
члени комісії: Стельмах О.М. -  інженер з охорони праці;

Кузін О.П. -  головний механік.
ФОП Осецький Степан Степанович має у власності:

- транспортний засіб з реєстраційним номером ВК3741СК, марка ЗІЛ, 1977 року 
випуску, дата реєстрації 29.01.2020, номер шасі №263644, за адресою Рівненська область, 
Дубровицький район, с. Загребля, вул. Лісова,!, згідно свідоцтва про реєтрацію транспортного 
засобу СХЕ 712574,

- трактор колісний з реєстраційним номером 43183ВК, марка ЮМЗ-6, рік випуску 
1999, заводський Х« 818728, згідно свідоцтва про реєстрацію машини Серія ЕЕ Х° 155135,

- безмоторні пилки «STIHL» MS 361.
У своєму штаті ФОП Осецький С. С. має водіїв,трактористів, вальника лісу, лісоруба, що 

мають відповідні кваліфікаційні посвідчення, а саме:
Васько Віталій Вячеславович має посвідчення тракториста-машиніста серія АБ Х^З 10653 
категорія А,

- Мовчун Сергій Володимирович має посвідчення водія РВА Х2203428, категорія В, С, Е, 
Мельник Олег Петрович - лісоруб, відповідно до посвідчення Х»26 від 21.09.2006, 
присвоєно кваліфікаційний VI розряд, видане ДЕРЖАВНИМ КОМІТЕТОМ ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ,

- Котко Сергій Віталійович -  вальник лісу, відповідно до посвідчення від 07.03.2003, 
присвоєно кваліфікаційний VI розряд, видане ДЕРЖАВНИМ КОМІТЕТОМ ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.
Лісосічні роботи виконуються безмоторними пилами «STIHL» MS 361, які обладнані 

спеціальним моментальним гальмом ланцюга, важелем блокування газу для запобігання



випадкового ввімкнення бензопили, а також укомплектована інструментом для заточ>ъання 
цепу та спеціальним чохлом для перевезення пилки в транспортному положенні.

Обладнання та устаткування, що застосовується на лісосічних роботах та трелюзакні лісу 
технічно справне та відповідає вимогам р.2 НПАОП 02.0-1.04-05.

Працівники при прийомі на роботу проходять вступні інструктажі з охорони прані та 
інструктажі на робочих місцях, які реєструються в журналі реєстрації інструктажів з о.хоронп 
праці на робочому місці.

Ведуться журнали реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. ж>рнат 
реєстрації інструкцій з охорони праці, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці та інш і.

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захист}' в повном}' об'ємі 
(костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів, чоботи ПХВ із 
захисними підносками, рукавички із полімерних матеріалів, плащ для захист}’ від воли та 
нетоксичних розчинів, окуляри захисні, засіб індивідуального захисту органів дихання 
протиаерозольний, наколінники, костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та 
механічних впливів, навушники протишумні, костюм для захисту від низьких температур, 
чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками, підшоломник 
утеплений та інші 313).

Підприємство забезпечене засобами і медикаментами першої долікарської допомога, 
протипожежними засобами, інструментом та інвентарем (драбини металеві, пили, бензопили, 
сокира, вибухозахищений світильник, ліхтарі кишенькові тощо).

Працівників підприємтсва пройшли медогляд та забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та Мінімальних вимог безпеки і 
охорони праці при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочом}' 
місці.

в  наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт підвищеної небезпеки. 
Підприємство забезпечмо нормативно-правовою та матеріально-технічною базою.
(засобів індивідуальнс^/захисту, цорі^щв.но-правової та матеріально-технічної бази Навчально-методичного 

забезпечення)

к
С. С. Осецький 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні Держпраці у 
Рівненській області

2 0__ р. №

Примітки; ]. 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, устатковання 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.” .


