
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Фізична - особа підприємець Александров Ігор 
Сергійович
Адреса; 33022, Рівненська обл., м. Рівне, просп. Князя Романа буд. кв. 
Ідентифікаційний код: , паспорт серія  ̂ № виданий
Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області року.
Телефон;+380989005003
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська область

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди, страхова компанія, строк дії 
страхового полісу, номер і дата його видачі: не укладався

Добровільний аудит з охорони праці: аудит з охорони праці не проводився
Я, Александров Ігор Сергійович, цією декларацією підтверджую відповідність 

матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: лісосічні роботи, 
трелювання, транспортування лісу (п.24 Додатку 6 до Порядку видачі дозватів на 
виконання робіт пщвшценої небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів Уіфаїни від 
26.102011 року №1107).

Всього робочих місць -  6; у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 4.

Лісосічні роботи, трелювання лісу виконуються бригадою в кількості 4 чоловік 
(майстер лісозаготівельних робіт -  безпосередній керівник робіт, два лісоруби 6 
розряду (вальник лісу та помічник), тракторист, водій автотранспортних засобів).

Звалювання лісу проводиться бензомоторними пилками 8ііЬ1 - М8 361 
серійний № 186129297; М8 230 серійний № 818682989. Трелювання здійснюється за 
допомогою тракторів ЮМЗ -  6, МТЗ -  80, МТЗ -  82.

На підприємстві призначені особи, відповідальні за безпечне виконання 
лісосічних робіт, трелювання, транспортування лісу, робіт на висоті та за справний 
стан, зберігання та своєчасне проведення оглядів засобів індивідуального захисту 
Александров І.С. (наказ №2- від 20.07.2020 р.) .

Всі виконавці робіт пройшли професійну підготовку і мають необхідні 
кваліфікаційні посвідчення. Працівники забезпечені допоміжними засобами для 
звалювання дерев.

Відповідальна особа за дотримання законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки - ФОН Александров Ігор Сергійович

Відповідальна особа за безпечне ведення лісосічних робіт і трелювання лісу 
майстер лісозаготівель -  ФОП Александров Ігор Сергійович

Наявність слулеби охорони праці: для виконання функцій служби охорони 
праці залучений сторонній спеціаліст на договірних засадах (Домінікін Павло« 
Павлович), який має відповідну підготовку.



Александров Ігор Сергійович, пройшов навчання і виявив потрібні знання з 
закону України «Про охорону праці» та законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці; Правила охорони праці для 
працівників лісового господарства та лісової промисловості; Правил охорони праці в 
деревообробній промисловості; Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт; Правил охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів; Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр Держпраці», протоколи від 17.07.2020 
№№47, 476, 47в.

У фізичної особи-підприємця Александрова І.С.:

- Наказом № З від 20.07.2020 року затверджені Положення про службу 
охорони праці. Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці;

- Наказом № 4 від 20.07.2020 року затверджено та введено в дію інструкції з 
охорони праці;

- Наказом № З від 20.07.2020 року затверджено програми спеціального 
навчання з охорони праці;

- Наказом № 5 від 22.07.2020 року затверджено посадову інструкцію майстра 
лісозаготівель.

У фізичної особи -  підприємця Александрова І.С. наявні 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 ( НПАОП 02.0-1.04-05);

- Правил охорони праці в деревообробній промисловості;



Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; 
Правил охорони праці під час експлуатації вантажоцідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
(НПАОП 0.00-1.7113 Правила охорони праці на автомобільному транспорті 

(НПАОП 0.00-1.62-12);
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00- 
115-07)
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства, 
затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 
26.02.2018 № 293

Згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом фізичної 
особи - підприємця Александрова І.С. від 20.07.2020 №3 створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці в складі;

Голова комісії: Александров Ігор Сергійович - фізична особа-підприємець;

Члени комісії: Домінікін Павло Павлович - спеціаліст з охорони праці;

Удод Михайло Миколайович -  гол. лісничий СВСК «Селянський ліс»

Члени комісії пройшли навчання і перевірку знань відповідних нормативно- 
правових актів з охорони праці:

Домінікін Павло Павлович, спеціаліст з охорони праці, пройшов навчання і 
виявив потрібні знання з закону України «Про охорону праці» та законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки; протокол №117 від 20.09.2019. Правила охорони праці для 
працівників лісового господарства та лісової промисловості; Правил охорони праці в 
деревообробній промисловості; Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
протокол № 117/в від 20.09.2010 Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; Правил 
охорони праці цід час вантажно-розвантажувальних робіт; Правил охорони праці на 
автотранспорті протокол № 117/6 від 20.09.2019 в ДП «Рівненський експертно- 
технічний центр Держпраці».

Удод Михайло Миколайович, гол. лісничий СВСК «Селянський ліс», пройшов 
навчання і виявив потрібні знання з законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезцеки - цротокол №4 від 
18.01.2019. Правила охорони праці для црацівників лісового господарства та лісової



промисловості - протокол №11 від 18.01.2019 в ДП «Рівненський експертно- 
технічний центр Держпраці».

Наказом фізичної оеоби - підприємця Алекеандрова І.С. від від 20.07.2020року 
№ З затверджені навчальні плани і програми спеціального навчання з питань охорони 
праці ( для ліеорубів - на лісосічних роботах і тракториста- на трелюванні ліеу).

Працівники фізичної особи - підприємця Алекеандрова І.С. пройшли щорічне 
спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з програмами 
навчання, протоколи від 23.07.2020 року № 1;2.

Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці у фізичної 
особи - підприємця Алекеандрова І.С. розроблені та затверджені інструкції з охорони 
праці за професіями та видами робіт.

Для дотримання працівниками фізичної особи-підприємця Алекеандрова І.С. 
вимог з охорони праці при проведенні лісоеічних робіт і трелювання лісу наказом 
фізичної особи - підприємця Алекеандрова І.С. від 20.07.2020 року №4 затверджені 
інструкції з охорони праці, а саме:

- Інструкція з охорони праці №1 для лісоруба (вальника лісу)
- Інструкція з охорони праці №2 для помічника вальника лісу
- Інструкція з охорони праці № З При розробці лісосік бензомоторною 

пилкою;
- Інструкція з охорони праці №4 Для працівників які проводять розроблення 

вітровально - буреломних лісосік;
- Інструкція з охорони праці №5 Для машиніста тракториста;
- Інструкція з охорони праці №6 При трелюванні трактором.
- Інструкція з охорони праці №7 Для водія вантажного автомобіля
- Інструкція з охорони праці №8 При навантажувально-розвантажувальних 

роботах за допомогою стрілових гідравлічних кранових 
самонавантажувачів.

- Інструкція з охорони праці №9 Під час виконання робіт на висоті.
- Інструкція з охорони праці № 10 Про надання першої (долікареької) 

допомоги;
- Інструкція з охорони праці № 11 Під час гасіння лісових пожеж;
Згідно з розділом 6 Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці працівники під чає прийняття на роботу та 
періодично проходять інструктажі ( вступний, первинний, повторний, позаплановий, 
цільовий) з питань охорони праці.

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», црацівники та 
відповідальні оеоби проходять навчання, інструктажі, стажування та перевірку знань 
з питань охорони праці у встановленому порядку. Записи про проведення вступного



інструктажу з питань охорони праці вносяться до журналу реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці. Зациси про проведення інетруктажів з охорони 
праці на робочому місці вносяться до журналу реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці.

Згідно з Нормами безплатної видачі епеціального одягу, спеціального взуття та 
інших заеобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних 
галузей промисловоеті, працівники фізичної особи-підприємця Александрова І.С. 
забезпечені спеціальним одягом, епеціальним взуттям, іншими засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі, а саме: захисні каски, спеціальний одяг, 
еигнальні жилети, епецвзуття з металевими вставками, навушники та захисні 
окуляри, рукавиці.

Усі працівники фізичної особи-підприємця Александрова І.С. згідно Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого Наказом 
МОЗ від 21.05.2007 року № 246, під чає прийняття на роботу і періодично проходять 
медичні огляди, мають відповідну кваліфікацію та пройшли психофізіологічну 
експертизу.

Матеріально-технічна база фізичної особи-підприємця Александрова Ігоря 
Сергійовича відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки. gffЖ ’ж ^

І.С. Алекеандров^____
(ініціали та прізвище)

*43^ 'Чи-. . . .А ' ' '*  л - і '

Декларація зареєстрована у іі^!щщ(Г/-^бліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці« » 20___р. №_

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 
екеплуатацію (заетосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки.

2. Реєетраційний номер облікової картки платника податків не зазначаєтьея 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової елужби і мають відмітку в паспорті.”.


