
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету М іністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48Ї

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Шантарам»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

34560, Рівненська обл., Сарненський р-н, смт. Степань, вул. Шевченка, буд. 93-Б ЄДРПОУ 
43213509. ІПН 432135017143 Мурза Сергій Степанович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові
керівника,
тел.: 380973894230 електронна адреса: toy shantaram@ukr.net.

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

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; 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: по Рівненській області 
(місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація Про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір не 
укладався.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: добровільний 
аудит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)
Я, Мурза Сергій 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 безпеки під ' час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Лісосічні роботи, трелювання лісу
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів)

mailto:shantaram@ukr.net


Кількість робочих місць -  4 , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 4
Будівлі, споруди, виробничі об’єкти : Підприємство не має власних будівель, 
використовує вагончик для обігріву прапівників та орендоване приміщення в якості офісу 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Відповідно до вимог чинного законодавства з питань охорони прані, на 
підприємстві призначені посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань 
охорони прані.

На виконання вимог «Правил з охорони прані для прапівників лісового господарства та 
лісової промисловості», затверджених наказом Державного комітету України з нагляд}' за 
охороною праці від 13.07.2005р № 119, наказом по підприємству №5 від 03.09.2020 
призначена особа, відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, 
та промислової безпеки під час виконання лісосічних робіт та трелювання лісу, а саме 
майстер лісу Ширко Анатолій Васильович, який пройшов професійне навчання в 
Березнівському лісовому коледжі, диплом №834277 від 26.02.1992р.

Наказом по підприємству №6 від 03.09.2020 призначено інженера з охорони праці 
Абрамовича Анатолія Степановича. Наказом по підприємству №3 від 03.09.2020 створено 
комісію ТОВ «Шантарам» з перевірки знань з питань охорони праці з працівниками 
підприємства: Голова комісії: директор Мурза Сергій Степанович, члени комісії: майстер 
лісу Ширко Анатолій Васильович, інженер з охорони праці Абрамович Анатолій 
Степанович.

Директор підприємства, інженер з охорони праці та майстер лісу, пройшли, в 
установленому порядку, навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, електробезпеки, «Правил охорони 
праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості», в ТОВ «Рівненський 
навчально -  методичний центр» (посвідчення № 70-4/г-20 протокол №4/г від 19.06.2020р., 
посвідчення № 70-4-20, протокол №4 від 19.06.2020р., видані директору ТОВ «Шантарам» 
Мурзі С.С.; посвідчення №71-4/г-20, протокол №4/г від 19.06.2020р., посвідчення № 71-4-20, 
протокол №4 від 19.06.2020р., видані майстру лісу Ширко А.В.; посвідчення № 72-4-20, 
протокол №4 від 19.06.2020р., посвідчення № 72-4/г-20, протокол №4/г від 19.06.2020р., 
видані інженеру з охорони праці Абрамович А.С.)

На підприємстві розроблені програми навчання з питань охорони праці, згідно яких 
працівники відповідно проходять навчання. 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.

Відповідно до вимог Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, з працівниками проводяться вступний інструктаж та інструктажі з 
питань охорони праці на робочому місці. Прийняті працівники, після проходження ними 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, проходять стажування під 
керівництвом досвідченого працівника.



Записи про проведення вступного інструктажу для осіб, які приймаються на роботу 
відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця робитьея в журналі реєстрації встуцного 
інструктажу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Інструктажів з питань охорони праці на робочому місці цроводяться за діючими на 
підприємстві інструкціями з охорони праці, відцовідно до виконуваних робіт, які затверджені 
роботодавцем, в установленому порядку:

Так, на підприємстві затверджені та введені в дію згідно Положення про розробку 
інетрукцій з охорони праці, інструкція з охорони праці для при виконанні лісосічних робіт, 
трелюванні лісу, інструкція з охорони праці при розробленні лісосік бензиномоторною 
пилкою, інструкція з охорони праці для вальника лісу, інструкція з охорони праці для 
тракториста та чокерувальника, інструкція з охорони праці під час робіт по очищенню дерев 
від гілок та сучків за допомогою моторного інструменту та інші.

Про проведення інструктажів з питань охорони праці на робочому місці та допуск їх до 
роботи, особи, які проводили інструктаж уносять записи до журналу реєстрації інструктажів 
з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; 
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

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

за дотриманням вимог законодавства з питань охорі'они праці та промислової безпеки; 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

‘ нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Лісосічні роботи виконують: лісоруб 6 розряду Берник Володимир Петрович, 

посвідчення лісоруба, протокол №1 від 14.04.2017р. , Берник Олександр Петрович, протокол 
№36 від 09.08.2017р., Кондратюк Володимир Володимирович, посвідчення тракториста- 
машиніста№310794 від 10.05.2010р.

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

Трелювання лісу виконується трактором колісним МТЗ - 82, реєстраційний №13090ВК 
ВК, 1993 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.
На все обладнання, яке застосовується при заявлених роботах є в наявності паспорти та 

експлуатаційна документації.

Працівники ТОВ «Шантарам» залучені до виконання робіт з підвищеною небезпекою 
(лісосічні роботи, трелювання лісу), забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту: згідно діючих норм, а саме: касками (комплект лісника 
захисний), черевиками з металевими вставками типу ВА412М, сигнальними жилетами, 
підшоломниками зимовими, захисними рукавицями, звалювальною вилкою, звалювальним 
тросом.

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

Усі працівники ТОВ «Шантарам» 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  TOB «Шантарам» є в наявності нормативно-правові акти з питань охорони праці, в 
тому числі необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт, а саме:

Закон України "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 інетрукцій з охорони праці».
НПАОП 0.00-7.17-18 «МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
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 епеціального одягу, спеціального взуття 

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»та інші.

Матеріально технічна база ТОВ «Шантарам» відповідає вимогам законодавста з питань
охорони праці та промис. еки.

(ініцЙЙи^ прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у

територіальному
№

органі Держпраці 20

і Управління Держпраці у рівненській сб."г:“
X  ^  С : ІЯ . О
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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.".


