
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця:
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУПРИНА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Ідентифікаційний код юридичної особи:
Кецівник: Чуприна Олег Володимирович, паспорт виданий

в Рівненській області лютого року 
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 34600, Рівненська обл.,

Березнівський район, вулиця Коперніка, будинок
Контактний телефон:
КВЕД: 02.20 -  лісозаготівлі
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: Україна, суб’єкти господарювання 
із якими укладені договори на виконання лісосічних робіт та трелювання лісу 
Інформація цро 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,: Чуприна Олег Володимирович, цією декларацією підтверджую відповідність 

матеріально-технічної бази та ^тиов 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 об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): цехи, 
дільниці, структурні підрозділи відсутні.
Лісосічні роботи, трелювання лісу у ФОП Чуприна О.В. 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 8йШ М8-361, трелювання 
лісу проводиться трактором МТЗ-82, який фізична особа-підприємець орендує у 
громадянина Боровця С.В. згідно договору оренди.
Всі виконавці робіт пройщли 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 - Фізична особа-підприємець Чуприна Олег Володимирович 
виконує керівник Чуприна Олег Володимирович.
Відповідальна особа за безпечне ведення лісосічних робіт і трелювання лісу-
покладено на майстра лісозаготівель Чуприну Олега Володимировича 
(по сумісництву).



Наявність служби охорони праці-для виконання функцій служби охорони праці 
залучений сторонній спеціаліст на договірних засадах (Страхов Олександр 
Сергійович), який має відповідн}’ підготовку.
4}чірина Олег Володимирович, 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 № 302-16-20, протокол від 
30.04.2020року№ 16.

Чуприна Олег Володимирович, фізична особа-підприємець, пройшов навчання та 
виявив потрібні знання „Правил охорони праці для працівників лісового господарства 
та лісової промисловості” в Товаристві з обмеженою відповідальністю „Оазис 
технолоджі”, посвідчення № 302-16-В-20, протокол від 30.04.2020року № 16-в.

Згідно з пунктами 4.1; 4.4 Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці ( ТШАОП 0.00-4.12-05) наказом фізичної 
особи Чуприни О.В. від 01.09.2020року № 4 створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці в складі :

Голова комісії: Чуприна Олег Володимирович -  фізична особа підприємець; 
Члени комісії: Страхов Олександр Сергійович - спеціаліст з охорони праці;

Боровець Дмитро Олександрович - фізична особа- підприємець.
Члени комісії пройшли навчання і перевірку знань відповідних нормативно - 

правових актів з охорони праці:
Страхов Олександр Сергійович, 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 01.02.2019року №02, 
посвідчення № 13486.

Боровець Дмитро Олександрович , фізична особа- підприємець, пройшов навчання 
і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ДП “Рівненський експертно- 

технічний центр”, посвідчення № 4831-146-18, протокол від 05.10.2018 року № 146.
Боровець Дмитро Олександрович, фізична особа- підприємець, пройшов навчання 

і виявив потрібні знання „Правил охорони праці для працівників лісового 
господарства та лісової промисловості” в ДП “Рівненський експертно-технічний 
центр”, посвідчення № 5016-278-18, протокол від 08.10.2018року № 278.

Наказом фізичної особи-підприємця від 01.09.2020року № З затверджені навчальні 
плани і програми спеціального навчання з питань охорони праці ( для лісорубів- на 
лісосічних роботах і тракториста- на трелюванні лісу).
Працівники фізичної особи-підприємства Чуприна О.В. пройшли щорічне спеціальне 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з програмами навчання, 
протоколи від 17.09.2020 року № 1.
Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці у фізичної особи- 

підприємця Чуприна О.В. розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт.
Для дотримання нрацівниками фізичної особи-підприємця Чуприна О.В. вимог з 

охорони праці при проведенні лісосічних робіт і трелювання лісу наказом фізичної



особи-підприємця Чуприни О.В. від № 6 від 01.09.2020 року затверджені інструкції з 
охорони праці, а саме:
Інстр\тсція з охорони праці № 1 для тракториста та чокерувальника при тракторному 

чокерному трелюванні дерев та хлистів на рубках головного та проміжного 
користування лісом;
Інструкція з охорони праці № 2 для лісоруба УІ розряду (вальника лісу);
Інструкція з охорони праці № З для лісоруба III розряду (обрубувальника сучків); 
Інструкція з охорони праці № 4 для розкряжувальника деревини та розмітника 
хлистів ;
Інструкція з охорони праці № 5 під час приймання, зберігання й видачі пально- 
мастильних матеріалів та заправлення ними машин;
Інструкція з охорони праці № 6 для лісоруба при роботі мотокущорізом;
Інструкція з охорони праці №7 при наданні першої домедичної допомоги потерпілим 
при нещасних випадках.

Згідно з розділом 6 Типового положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці працівники під час прийняття на роботу 
періодично проходять інструктажі з питань охорони праці, надання першої 
невідкладної медичної 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 Чуцрини О.В. 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 Чуприни О.В. 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 Чуприни О.В. розроблені та затверджені такі акти з охорони праці:

Наказом фізичної особи-підприємця Чуприни О.В. від 01.09.2020 року JŶ З 
затверджені Положення про службу охорони праці , Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Наказом фізичної особи-підприємця Чуприни О.В. від 01.09.2020 року № 6 
затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці.

Наказом фізичної особи-підприємця Чуприни О.В. від 01.09.2020 року № З 
затверджено програми спеціального навчання з охорони праці.

Наказом фізичної особи-підприємця Чуприни О.В. від 01.09.2020 року Х« 10 
затверджено посадову інструкцію майстра лісозаготівель.



у  фізичної особи-підприємця Чуприни О.В. 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 ( НПАОП 02.0-1.04-05);
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 Х» 293'

Матеріально-технічна база фізичної особи-підприємця Чуприни О.В. відповідає 
вимогам законодавства з питань рхорони праці та промислової безпеки.

18 вересня

О.В. Чуприна

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в 
Управлінні Держпраці у Рівненській області ___ ____________ 20__ р. Х2

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, гт,—

* Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРО^АлІО

{Додаток 8 е редакції Постанови КМ№ 48 від 07.02.2018} і За №.
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