
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N° 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця
Фізична особа-підприсмець Ланюш Оксана Вікторівна

прізвище, ім’я та по батькові,

серія 1 номер паспорта, ким і коли виданий,
33005 м.Рівне. вул. Олени Теліги, 6.27. кв. 4

місце проживання

номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті);

___________________________ (068)-241-29-88____________________________
номер телефону

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: по Україні
місце виконання робіт годвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

мапшн, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
страховий договір не укладався в зв'язку з тим, що обов'язкове страхування 
цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди при здійсненні діяльності, при виконанні зазначених 
у декларації робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки не передбачено ст. 7 Закону України «Про страхування».

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не 
проводився.

(дата проведення аудиту)

Я, Ланюш Оксана Вікторівна
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 та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки:



Лісосічніроботи, трелювання, транспортування лісу

( п 24 Додатку 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки на експлуатацію (застосування) машин, механізмів 
устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 
26.10.2011р № 1107 в редакції постанови КМУ України від 3.03.2020р №207) 
Кшькість робочих місць -5 , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 5
Будівлі, споруди, виробничі об’єкти : офісне приміщення, вагончик для обігріву 
працівників.

Інші відомості

Відповідно законодавства з питань охорони праці розроблено та 
затверджено: Положення про службу охорони праці. Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Ф>'нкції 
служби охорони праці на виробництві та відповідальність за стан охорони праці 
в цілому у суб'єктах господарської діяльності, дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці під час проведення заявлених в 
декларації робіт залишаю за собою.

На виконання вимог “Правил з охорони праці для працівників лісового 
господарства та лісової промисловості ”, затверджених наказом Державного 
комітету України з нагляду за охороною праці від 13.07.2005р № 119, 
безпосередньо відповідальність за організацію і безпечне виконання лісосічних 
робіт, трелювання, транспортування лісу, за справний технічний стан та 
безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів покладено на 
майстра лісозаготівель Ланюша В.Т.,який пройшов професійне навчання в 
Кременецькому лісотехнічному коледжі, посвідчення №1036 від 03.02.2009р.

При прийомі на роботу працівники ознайомлюються з Правилами 
внутріпшього трудового розпорядку, умовами праці, наявність на робочих 
місцях небезпечних і шкідливих виробничих факторів тощо під розписку. 
Відповідно до вимог Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, з працівниками проводиться вступний 
інструктаж та інструктажі з питань охорони праці на робочому місці. Прийняті 
працівники, після проходження шіми інструктажів з питань охороїш праці на 
робочому місці, проходять стажування під керівництвом досвідченого 
працівника.

Відповідно до розроблених програм, працівники проходять навчання з 
питань охорони праці, після проходження навчання, працівники проходять 
перевірку знань з питань охорони праці. За результатами перевірки знань 
оформляються протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці.

Наказом від 21.08.2020р за № 5-оп. створено комісію по перевірці знань 
працівників з питань охорони праці: голова комісії ФОН Ланюш О.В.



(пройшла навчання та перевірку знань з охорони праці 21.08.2020 протокол 
№24 в ТзОВ «Луцький навчальний центр»), члени комісії: інженер з охорони 
праці Тарасюк А.В. та майстер лісозаготівель Ланюш В.Т.(пройшли навчання 
та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів з охорони праці до нього в Волинському обласному навчально- 
курсовому комбінаті 22.06.2018р протокол №37).

У підприємця є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Опрацьовані, затверджені та введені в дію згідно Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці, інструкції з охорони праці для лісосічшіх 
робіт, трелювання, транспортування лісу, інструкція з охорони праці при 
розробленні лісосік бензиномоторною пилкою, інструкція з охорони праці для 
вальника лісу, інстр)чсція з охорони праці для тракториста та чокерувальника, 
інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля з 
гідроманіпулятором,. інструкція з охорони праці під час робіт по очищенню 
дерев від гілок та сзиків за допомогою моторного інструменту та іешіі.

Валка дерев здійснюється на лісосіках, відповідно до розроблених карт 
технологічного процесу, за допомогою бензопил “8 ТІНЬ”, на що складено акт 
обстеження технічного стану бензопил.

Трелювання лісу виконується трактором колісним БЕЛАРУС 892.2, 
реєстраційний №43296 ВК, 2018 року випуску; відповідно до технологічних 
карт на розробку лісосік, які розробляються відповідно до вимог «Правил 
охорони праці для працівників лісового господарства та лісової 
промисловості». Кабіна трактора додатково укріплена захисною решіткою, 
трактор обладнаний механізмом гідрозахвату, що відповідає вимогам пункту 
2.2.2 НПАОП 02.0-1.04.05.

На кожну лісосіку складається акт прийняття її до розробки.
Для транспортування лісу використовуються технологічний 

транспортний засіб: спеціалізований лісовоз марки ЗІЛ-131, 1988 року випуску, 
державний номерний знак ВК 6403 ВМ.

Виконання лісосічних робіт подрібненню гілок та деревини здійснюється 
бригадою працівників ФОП Ланюш О.В.: вальником лісу: Берником О.Ю. - 
лісорубом 6 розряду та помічником вальника лісу Гладуном С.В. лісорубом 4 
розряду, які мають відповідну професійну підготовку та пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку.

У ФОП Ланюш О.В. відповідно до наказу від 05.08.2020 за № 02 «Про 
відповідальність за безпечне ведення лісосічних робіт та закріплення 
транспортних засобів і механізмів за працівішками» технологічний 
транспортний засіб трактор колісний БЕЛАРУС 892.2, реєстраційний №43296 
ВК, 2018 року випуску закріплений за трактористом Шварцом І. В.; 
спеціалізований лісовоз марки ЗІЛ-131, державний номерний знак ВК 6403 ВМ. 
закріплені за водієм Кайлюком С.Т.



Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних 
ситуацій у ФОП Ланюш О.В. забезпечується;

- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві 
необхідними Положеннями з питань охорони праці;

- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та 
професіями відповідно до штатного розпису, які відповідають вимогам 
нормативно -  правових актів з питань охорони праці;

- проведенням професійного добору, навчанням працюючих, перевіркою їх 
знань і навичок безпеки праці;

- до роботи допускаються особи не молодші 18 років, які мають відповіпну 
кваліфікацію і не мають протипоказань по стану здоров’я;

- проведенням для працівників, прийнятих на роботу, встутшого 
інструктажу, інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, 
стажування працівників тощо;

- забезпеченням працівників необхідними санітарно-побутовими умовалш;
- забезпеченням працівників, відповідно до галузевих норм, спецодягом, 

спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, ж і відповідають 
характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
На все обладнання, ж е застосовується при заявлених роботах є в 

наявності паспорти та експлуатаційна документації.
Працівники ФОП Ланюш О.В. забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту згідно діючих норм. Облік щодо 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту здійснюється в особистих картках.

Усі працівники ФОП Ланюш О.В. до початку виконання робіт пройшли, в 
установленому порядку, медичні огляди, відповідно до Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій затверджено наказом МОЗ від 
21.05.2007 року №246.

У ФОП Ланюш О.В. є в наявності нормативно-правові акти з питань 
охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в Декларації 
робіт, а саме:

Закон УкраЇЕш ’’Про охорону праці" від 14.10.1992 №2694-ХП (із змінами та 
доповненнями).

Кодекс Законів про працю України
НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці".
НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про порядок забезпечеїшя працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та ішпими засобами індивідуального 
захисту".

НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці".

НПАОП 02.0-3.04-18 "Норми безоплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального вз)нтя та інших засобів індивідуального захисту для працівників 
лісового господарства".

НПАОП 02.0-1.04-05 "Правила охорони праці для працівників лісового 
господарства та лісової промисловості".



НПАОП 0.00-1.62-12 "Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті"

НПАОП 0.00-1.75-15 "Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантаж}^вальних робіт" та інпіі.

Матеріально технічна база фізичної особи-підприємця Ланюш О.В. 
відповідає вимогам законодавста з питань охорони праці та промислової 
безпеки.

О.В.Ланюш

21,08. 2020 р.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_______________ 2020 р.

№
Управління Держпраці у Рівненській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на 
обробку персональних даних з метою забезпечеїшя 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.

(Додаток 8 в редакції Постанови КМЖ2 48 від 07.02.2018}


