
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця: Фізична особа-підприємець Питель Анатолій 
Андрійович, паспорт А виданий

Місце проживання: 34530, Рівненська обл., Сарненський район, село 
вулиця будинок
Номер облікової картки платника податків:
Номер телефону: 0680573529
Адреса електронної пошти: електронна пошта відсутня
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: лісосіки підприємств лісового 
господарства Рівненської області, з якими заключені договори на виконання робіт 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої 
шкоди: договір добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами не укладався
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці : аудит з 

охорони праці не проводився
Я, Питель Анатолій Андрійович, 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 ; 
лісосічні роботи, трелювання лісу
Кількість робочих місць 2, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -2
Кількість будівель і споруд (приміщень):будівлі і споруди ( приміщення) відсутні. 
Кількість виробничих обєктів( цехів, дільниць, структурних підрозділів): цехи, 

дільниці, структурні підрозділи відсутні.
Лісосічні роботи, трелювання лісу у фізичної особи -підприємця Пителя А.А. 
виконуються бригадою в кількості 4 чоловік ( майстер лісозаготівель-безпосередній 
керівник робіт, 2 лісоруби 6 розряду ( вальник лісу і помічник вальника), тракторист 
на трелюванні лісу.

Звалювання дерев проводиться бензомоторними пилками 8йЫ М8-361, трелювання 
лісу проводиться на більших за розмірами лісосіках трактором МТЗ-82, який фізична 
особа-підприємець орендує на підприємстві-замовнику згідно договору оренди, на 
менших за розмірами ділянках трелювання проводиться кіньми.
Всі виконавці робіт пройшли професійну підготовку і мають необхідні кваліфікаційні 

посвідчення. Працівники забезпечені допоміжними засобами для звалювання дерев. 
Інші відомості:
Відповідальна особа за дотримання законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки- Фізична особа- підприємець Питель Анатолій Андрійович ' 
Відповідальна особа за безпечне ведення лісосічних робіт і трелювання лісу-

майстер лісозаготівель - Питель Анатолій Андрійович ( по сумісництву).
Наявність служби охорони праці-для виконання функцій служби охорони праці 

залучений сторонній спеціаліст на договірних засадах ( Мозоль Віталій Данилович), 
який має відповідну підготовку
Питель Анатолій Андрійович, фізична особа-підприємець , пройшов навчання і



виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю „ Оазис технолоджі”, посвідчення № 440- 23-20, протокол від 
28.05.2020року№23.
Питель Анатолій Андрійович, фізична особа-підприємець , пройшов навчання і 

виявив потрібні знання „Правил охорони праці для працівників лісового господарства 
та лісової промисловості” в Товаристві з обмеженою відповідальністю „ Оазис 
технолоджі”, посвідчення № 440-23-В-20, протокол від 28.05.2020року № 23-в.

Згідно з пунктами 4.1; 4.4 Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці ( НПАОП 0.00-4.12-05) наказом фізичної 
особи - підприємця Пителя А.А. від 03.06.2020року № 5 створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії:Питель Анатолій Андрійович - фізична особа- підприємець;
Члени комісії: Мозоль Віталій Данилович - спеціаліст з охорони праці;

Онісковець Ігор Якович - фізична особа- підприємець
Члени комісії пройшли навчання і перевірку знань відповідних нормативно - 

правових актів з охорони праці;
Мозоль Віталій Данилович, спеціаліст з охорони праці, пройшов навчання і 

виявив потрібні знання 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 в Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів лісового господарства, протокол від 05.07.2019року № 15.

Онісковець Ігор Якович, фізична особа-підприємець , пройшов навчання і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю „ Оазис технолоджі”, посвідчення № 507- 26-20, протокол від 
11.06.2020року № 26.
Онісковець Ігор Якович, фізична особа-підприємець , пройшов навчання і 

виявив потрібні знання „Правил охорони праці для працівників лісового господарства 
та лісової промисловості” в Товаристві з обмеженою відповідальністю „ Оазис 
технолоджі”, посвідчення № 507-26-В-20, протокол віді 1.06.2020року № 26-в.
Наказом фізичної особи - підприємця Пителя А. А. від 03.06.2020року № 5 

затверджені навчальні плани і програми спеціального навчання з питань охорони 
праці ( для лісорубів- на лісосічних роботах і тракториста- на трелюванні лісу)

Працівники фізичної особи - підприємця Пителя А.А. пройшли щорічне спеціальне 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з програмами навчання, 
протоколи від 12.06.2020 року№ 1;2.
Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці у фізичної особи 

-підприємця Пителя А.А. розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт.
Для дотримання працівниками фізичної особи-підприємця Пителя А.А .вимог з 

охорони праці при проведенні лісосічних робіт і трелювання лісу наказом фізичної 
особи - підприємця Пителя А.А.. від 28.05.2020 року затверджені інструкції з 
охорони праці, а саме:
Інструкція з охорони праці № 1 Для лісорубів при розробленні лісосік 
бензомоторною пилкою;



Інструкція з охорони праці № 2 Для працівників, які зайняті розробкою вітровально- 
буреломних лісосік та горільників;
Інструкція з охорони праці № З Для тракториста та чокерувальника на тракторному 

чокерному і безчокерному трелюванні деревини;
Інструкція з охорони праці № 4 Для працівників на кінному трелюванні деревини;
Інструкція з охорони праці №10 При наданні домедичної допомоги
Згідно з розділом 6 Типового положення про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці працівники під час прийняття на роботу та 
періодично проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки та дій при 
виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих ( вступний, первинний, 
повторний, позаплановий, цільовий).
Записи про проведення вступного інструктажу з питань охорони праці вносяться до 

журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Записи про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 

інструктажів з охорони праці вносяться до журналу реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці.
Згідно зі статтею 8 Закону України „ Про охорону праці” працівники фізичної особи 

-підприємця Пителя А.А. забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям, 
іншими засобами індивідуального захисту. Працівникам видаються безоплатно 
спеціальний одяг, спеціальне взуття, інші засобами індивідуального захисту за 
встановленими нормами безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття, 
та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства.

Усі працівники фізичної особи-підприємця Пителя А.А. згідно Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого Наказом 
МОЗ від 21.05.2007 року № 246, під час прийняття на роботу і періодично проходять 
медичні огляди.

Згідно зі статтею 13 Закону України „ Про охорону праці “ у фізичної особи 
-підприємця Пителя А.А. розроблені та затверджені такі акти з охорони праці:
Наказом фізичної особи -підприємця Пителя А.А. від 28.05.2020 року № З 

затверджені Положення про службу охорони праці, Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Наказом фізичної особи -підприємця Пителя А.А. від 28.05.2020 року № 4 

затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці.
Наказом фізичної особи -підприємця Пителя А.А. від 03.06.2020 року № 5 

затверджено програми спеціального навчання з охорони праці та навчальні плани.
Наказом фізичної особи -підприємця Пителя А.А. від 03.06.2020 року № 6 

затверджено посадову інструкцію майстра лісозаготівель.
У фізичної особи- підприємця Пителя А.А. є необхідні нормативно-правові акти з 

охорони праці:
Закон України „ Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-ХІІ ( зі змінами);
Кодекс Законів про працю України ( зі змінами);
Закон України „ Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування” від 

23.09.1999 № 1105-ХІУ ( зі змінами);
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337;
Типове положення про службу охорони праці ( НПАОП 0.00-4.35-04 зі змінами);



Положення про розробку інструкцій з охорони праці ( НПАОП 0.00-4.15-98 зі 
змінами);

Типове Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці ( НПАОП 0.00-4.12-05 зі змінами);
Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової 

промисловості ( ВОПАОП 02.0-1.04-05);
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуттята інших засобів 

індивідуального захисту для працівників лісового господарства, затверджені наказом 
Міністерства соціальної політики України від 26.02.2018 № 293

Матеріально-тонічна база фізичної особи -підприємця Пителя А.А. відповідає 
вимогал4(^^®^^да§;^ва з питань охорони праці та промислової безпеки.

А.А.Питель

Управлінні
реєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в 

^жпраці у Рівненській області ___ ____________ 20__ р. №

ПІ Управління Держпраці у Рівненській області |
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  І 

; За.мь 2 0 « ^ . |

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, 
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.


