
J"ffiH,:,
(в релакчiТ постанови Кабiнету MIiHicTpiB Украihи

вiд 7 лютого 20l8 р. Ne 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi
Вiдомостi про роботодавця:
ФIЗШIНА ОСОБА - ПIДПРИ€МЕЦЬ КЛЯПЧУК РОМАН БОГДАНОВИЧ
Iлентифiкацiйний код юридичноi особи:
Керiвник: Кляпчук Роман Богданович, паспорт

Мiсцезнаходя(ення юридич ноТ особи : YKpaiHa, з 46 5 4, PiBHeHcbKa обл.,
Березнiвський район, с. Губкiв, вулиця Молодiжна, будинок 2l
Контактний телефон: 0966834544
КВЕЩ: 02.20 - лiсозаготiвлi
мiсце виконання робiт пiдвищеноi небезпеки: Укратна, суб'екти господарювання
iз якими укладенi договори на виконання лiсосiчних робiт та трелювання лiсу
Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi
перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi
шкоди : договiр лобровiльного страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми

особами не укладався
Iнформацiя про проведення добровiльпого аудиту з охорони працi : аудит з

охорони працi не проводився.
цiею декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть
працi вимогам законодавства з питань охорони
виконання таких робiт пiдвищеноi небезпеки:

виданий

Я, Кляпчук Роман 'Богданович,

матерiалъно-технiчноi бази та умов
працi та промисловоi безпеки пiд час
лiсосiчнi роботи, трелювання лiсу.
Кiлькiсть робочих мiсць 2, у тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик

виникнення травм -2.
КiлькiсТь булiвеЛь i спорУл (примiщень): булiвлi i спорулИ (примiщення) вiдсутнi.
Кiлькiсть виробничих обпектiв (uexiB, дiльниць, структурних пiдроздiлiв): цехи,
дiльницi, cTpyкTypHi пiдроздiли вiдсутнi.
Лiсосiчнi роботи, трелювання лiсу у ФОП Кляпчук Р.Б. виконуються бригадою в
кiлькостi 4 чоловiк ( майстер лiсозаготiвель-безпосереднiй керiвник робiт, 2 лiсоруби 6
розряду ( вальник лiсу i помiчник ваJIьника), тракторист на,p"rr-uurHi лiсу. :

звалювання дерев проводиться бензомоторними пилками stihl мs-з61, трелювання
лiсу проводитъся трактором Мтз-82, який фiзична особа-пiдприемець орендус на
пiдприемствi -замовнику згiдно договору оренди.
всi.виконавцi робiт пройшли професiйну пiдготовку i мають необхiднi квагriфiкацiйнi

посвiдчення. Працiвники забезпеченi допомiжними засобами для звалювання дерев.
Вiдповiдальна особа за дотримання законодавства з питань охорони прачi та
ПРОМИСЛОВОi беЗПеКИ - ФiЗИЧНа особа-пiдприемець Кляпчуп Poru" Ъо.дчнович

виконуе керiвник Кляпчук Роман Богданович. 
).'*.;

вiдповiдальна особа за безпечце ведення лiсосiчних робiт i трелювання,лiсу-
покладеНо на майСтра лiсозаготiвель Кляпчука Андрiя Богдановича.



Наявнiсть служсби охорони працi-для виконання функцiй служби охорони працi
залучений стороннiй спецiалiст на договiрних засадах (Страхов Олександр
Сергiйович), який мае вiдповiдну пiдготовку.
Кпяпчук Роман Богданович, фiзична особа-пiдприемець, пройшов навчання i виявив

потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi,

вiдповiдальнiстю "Оазис технолоджi", посвiдчення

надання домедичноi допомоги
в Товариствi з обмеженою
: Jtгs 287-16-20, протокол вiд

З0.04.2020року J\b 1б.
Кляпчук Роман Богданович, фiзична особа-пiдприемець, пройшов навчання та

виявив потрiбнi знання ,,Правил охорони працi для працiвникiв лiсового господарства
та лiсовоi промисловостi" в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю ,,Оазис
технолоджi", посвiдчення J\Ъ 287-16-в-20, протокол вiд 30.04.2020року JФ 16-в.

Згiдно з пунктами 4.|; 4.4 Типового положення про порядок проведення навчання i
перевiрки знань з питань охорони працi ( НПАОП 0.00-4.12-05) накЕвом фiзичноi
особи Кляпчук Р.Б. вiд 02.11.2020року J\b 4 створено комiсiю з перевiрки знань з
питань охорони працi в складi :

Голова KoMicii: Кляпчук Роман Богданович - фiзична особа пiдприемець;
Члени KoMicii: Страхов Олександр Сергiйович - спецiапiст з охорони працi;

Булавiн Олександр Павлович - фiзична особа- пiдприемець.
Члени KoMicii пройшли навчання i перевiрку знань вiдповiдних нормативно -

правових актlв з охорони прац1:
Страхов Олександр Сергiйович, спецiалiст з охорони працi, пройшов навчання i

виявив потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi
допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки в Товариствi з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Оазис технолоджi", посвiдчення Ns 922-З7-79, протокол вiд
|З.|22020року Ns 37.

Страхов Олександр Сергiйович, спецiалiст з охорони працi, пройшов навчання i

виявив потрiбнi знання "Правил охорони працi на автотранспортi"," Правил охорони
працi пiд час експлуатацii навантажувачiв", " Типовоi iнструкцii по органiзацiТ
безпечного проведення газонебезпечних робiт", " Iнструкцii з органiзацii безпечного
ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних об'ектах", (( Вимог до
роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно
вибухонебезпечних середовищах", " Правил охорони працi для працiвникiв лiсового
господарства та лiсовоi промисловостi", " Правил охорони працi в деревообробнiй
промисловостi" в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оазис технолоджi",
посвiдчення М 922-З7-в-19, протокол вiд 13.|2.2020року Jф 37-в.

Булавiн Олександр Павлович , фiзична особа- пiдприемець, пройшов навчання
i виявив потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi
допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки в Товариствi з обмеженою
вiдповiдальнiстю ,,Оазис технолоджi", посвiдчення J\Ъ 589-30-20, протокол вiд
09.07.2020року J\b 30.

Булавiн Олександр Павлович, фiзична особа- пiдприемець, пройшов навчання
i виявив потрiбнi знання ,,Правил охорони працi для працiвникiв лiсового
господарства та лiсовоi промисловостi" в в Товариствi з обмеженою
вiдповiдалънiстю ,,Оазис технолоджi", посвiдчення J\b 589-30-б-20, протокол вiд
09.07 .2020року Jф 3 0-б.



Наказом фiзичноi особи-пiДприсмця вiд 02.11.2020року Jф 3 затвердженi навчальнi

плани i програми спецiального навчання з питань охорони працi ( для лiсорубiв- на

лiсосiчних роботах i тракториста- на трелюваннi лiсу).
працiвники фiзичноi особи-пiдприемства Кляпчук Р.Б. пройшли щорiчне спецiальне

"u""u""" 
i перевiрку знань з питань охорони праui згiдно з програмами навчання,

протоколи вiд 10.11 .2020 року М 1.

Згiдно з Положенням про розробку iнструкцiй з охорони працi у фiзичноi особи-
пiдприсмця Кляпчук Р.Б. розробленi та затвердженi iнструкцiI з охорони працi за
професiями та видами робiт.

,Щля дотримання працiвниками фiзичноi особи-пiдприемця Кляпчук Р.Б. вимог з

охорони працi при проведеннi лiсосiчних робiт i трелювання пiсу наказом фiзичноi
особи-пiдприемця Кляпчук Р.Б. вiд j\b б вiд 02.11 .2020 року затвердженi iHcTpyKuii з

охорони працi, а саме:
Iнструкцiя з охорони працi Jф 1 для тракториста та чокеруваJIьника при тракторному

чокерному трелюваннi дерев та хлистiв на рубках головного та промiжного
користування лiсом;
Iнструкцiя з охорони працi М 2 для лiсоруба YI розряду (вальника лiсу);
Iнструкцiя з охорони працi Ns 3 для лiсоруба III розряду (обрубувЕtльника сучкiв);
Iнструкцiя з охорони працi М 4 для розкряжувЕuIьника деревини та розмiтника
хлистiв;
Iнструкцiя з охорони працi J\b 5 пiд час приймання, зберiгання й видачi пально-
мастильних матерiалiв та заправлення ними машин;
Iнструкцiя з охорони працi J\b б для лiсоруба при роботi мотокущорiзом;
Iнструкцiя з охорони працi J\b7 при наданнi першоi домедичноi допомоги потерпiлим
при нещасних випадках.

Згiдно з роздiлом б Типового положення про порядок проведення навчання
i перевiрки знанъ з питань охорони працi працiвники пiд час прийняття на роботу
перiодично проходять iнструктажi з питань охорони працi, надання першоi
невiдкладноi медичноi допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, а також правил
поведiнки та дiй при виникненнi аварiйних ситуацiй, пожеж i стихiйних лих
( вступний, первинний, повторний, позаплановий, цiлъовий).

Записи про проведення вступного iнструктажу з питань охорони працi вносяться до
журналу реестрацii вступного iнструктажу з питань охорони працi.

Записи про проведення первинного, повторного, позапланового, цiльового
iнструктажiв з охорони працi вносяться до журналу реестрацii iнструктажiв з питань
охорони працi на робочому мiсцi.

Згiдно зi статтею 8 Закону Украiни ,, Про охорону працi" працiвники фiзичноi
особи-пiдприемця Кляпчук Р.Б. забезпеченi спецiальним одягом, спецiальним взуттям,
iншими засобами iндивiдуального захисту. Працiвникам видаються безоплатно
спецiальний одяг, спецiальне взуття, iншi засобами iндивiдуального захисту за
встановленими нормами безоплатноi видачi спецiального одягу, спецiального взуття,
та iнших засобiв iндивiдуального захисту для працiвникiв лiсового господарства.

Yci працiвники фiзичноi особи-пiдприемця Кляпчук Р.Б. згiдно Порядку
проведення медичних оглядiв прачiвникiв певних категорiй, затвердженого Наказом
МОЗ вiд 21.05.2007 року j$ 246, пiд час прийняття на роботу i перiодично проходять
медичнi огляди.

Згiдно зi статтею 13 Закону УкраIни ,, Про охорону працi " у фiзичноi особи-
пiдприемця Кляпчук Р.Б. розробленi та затвердженi TaKi акти з охорони працi.



Наказом
затвердженi

фiзичноi особи_пiдприсмця Кляпчук Р.Б. вiд 02.1 1 .2020 року J\b

Попоження про службу охорони працi , Положення про порядок

проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi .

Наказом фiзичноi особи-пiдприемця Кпяпчук Р.Б. вiд 02.11.2020 рокУ J\b 6
затверджено та введено в дiю iнструкцii з охорони працi.

Наказом фiзичноi особи-пiдприемця Кляпчук Р.Б. вiд 02.1|.2020 року J\b 3

затверджено програми спецiалъного навчання з охорони працi.
Наказом фiзичноi особи-пiдприемця Кляпчук Р.Б. вiд 02.11.2020 року Nл l0

затверджено посадову iнструкцiю майстра лiсозаготiвель.
У фiзичноi особи-пiдприемця Кляпчук Р.Б. с необхiднi нормативно- правовi

акти з охорони працi:
Закон Украiни,, Про охорону працi" вiд 14.|0.1992 М 2694-ХII ( зi змiнами);
Кодекс Законiв про гrрацю Украiни ( зi змiнами);
Закон Украiни ,, Про загаJIьнообов'язкове державне соцiальне страхування" вiд

23.09.|999 Ns 1 105-ХN ( зi змiнами);
Порядок розслiдування та облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань та

аварiй на виробництвi, затверджений постановою КМУ вiд 17.04.2019 J\lb ЗЗ7;
Типове положення про службу охорони працi ( НПАОП 0.00-4.35-04 зi змiнами);
Положення про розробку iнструкцiй з охорони працi ( НIIАОП 0.00-4.15-98 зi

змiнами);
Типове Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань

охорони працi ( НIIАОП 0.00-4.12-05 зi змiнами);
Правила охорони працi дJuI працiвникiв лiсового господарства та лiсовоi

промисловостi ( НIIАОП 02.0- 1 .0а-05);
Норми безоплатноi видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв

iндивiдуального захисту для працiвникiв лiсового господарства, затвердженi наказом
MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни вiд26.02.2018 Ns 293

Матерiально-технiчна база фiзичноi особи-пiдприемця Чуприни О.В. вiдповiдае
вимогам зако итань охорони працi та промисловоi безпеки.

о

Р.Б. Кляпчук

а у журналi облiку суб'ектiв господарювання в
Управлiннi Щержпрацi у Рiвненсъкiй областi 20_ р. ЛЬ

Пр"-tr-,,{ 1. Фiзична особа - пiдприсмечь своТм пiдпlлсом надас з

забезпе.Iення виконання вимог Порялку вида.li дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеtси та на

експлуатацiю (застосування) машrtн, механiзмiв, ус,гаl,ковання пiдвишеноi небезпеки.

2. Реестрачiйний ношtер облiковоТкартки платника податкiв не зазнаtlасться фiзичнипrи особами, якi ,tерез

своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному органу
державноТ податковоТ служби i мають вiдмiтку в паспортi,

{fоDапtок 8 в реdакцii'Посmановu КМ М 48 BiD 07.02.2018}
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