
Додаток 8

ло 11орялку
(в редакцii IIостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 7 шотого 20l8 р. Nч 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчно[ бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi про роботодавця

для юрилlг{ноi особи : наЙмеtцванIш юридичноi особи,_мiсцезrlаходження, кол згiлно з е,ЩРПОУ, прiзвипде, iм'я
та по батьковi керiвrIика, I{oMep телефону

Qiэцg1да о со б а - rr i птт пи ем el Iь Ч9рдlц qЕкчЁýцýцLt-Ф:gдgаry_l о оRичJ
видаччй
дrя фiзи.lноi особи - пiдприемця: прiзвище, iмя та по батьковi, серiя i номер паспорта, Klшr i ко.llи виланий, Mictle

мiсuе пдожиL4тr.н8 . PiBH9HqbKa _обл,Ji}дтД.Еас4л]д_Еуд*дцдJl9Ед,-бУд,_*
0 9 6 - 5 0 :6! - 5 l 9. с,еrчiцsКij evgenij 9 @ gmai 1. р gтп

проживання, ресстрацiйний номер облiковоi картки цлатника податкiв, номер телефону, телефаксу,
адрýса електронноi пошти;

мiсце виконанIIя робiт пiдвищеноi небезпеки та/або експлуатацii (застосуванпя) машин,
механiзмiв, устатковаIIня пiдвищеноТ небезпеки : IIа територii Украiни

Ilrформачiя про тtаявтлiсть договору страхуванItя тlивiльноi вiдповiдаJlьностi перед третiми
особами стосовно в iлшrкодування наслiдкiв можливоi rпкоди

Illформаrliя про прове/IеIIIIя ддобровi.lIыIого ауlIиту з охорони IIрацi дQбlqрi.тrт,lllaй аудLит rle
IЦ)ОДОДИRСЯ

(дата проведеtlпя аулиry)

Я. ФОП. Червiнсь.кий евгенiй Ол9к9аlдровц5
(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичrlоi особи, або фiзичноi особи -

пiлприемця)
цiею лекларацiсю пiдтвер2lжую вiдповiднiсть матерiально-технiчrтоi бази та умов праrli вимогам
закоIIодавСтва З питанЬ охоронИ працi та IтромиСловоi безпекИ пiд чаС виконаннЯ таких робiт
пiлвип{еноi небезпеки та/або експлуатацii (застосування) таких машин, мехаlriзмiв, устатковання
пiдвиrцеrrоi небезпеки :

- Трзllспоllтуранllя дiсL (T1.24 Додатку б до IIоряzlку}

(ltаймеtryваt{ня вилу робiт пiлвищеttоi небезпеки
та./або маttlин, механiзмiв, устатковаtIня пiдвиlцеlтоi Ilебезпеки, тип або марка (за tiаявtIостi), lroMgp партii, лата
виготовлснНя, краittа IIохо/Iже1Il{Я, якi викоttуlоться та,/або експлуатуIоться (застосовуrоться) без отримання

вiлповi/Ittого лозволу)

ь роооIlих I{исJII тих ии ризик -
кiлькiсть робочих Mictlb, у тому чцq;ri тих, IIа яких ictIyc пiлвищений ризик ви}lикIIення TpaI]M

(llаЙмеllуваrltul страховоI KoMttaHiT, строк лii страхового полiсу, помер i дата йот,о вилачi)

булiвель i спорул (rryимiщень), виробничих об'ектiв llexiB, дiльниць, cTpyкT}pur",riдроiлiлБ
ниче п



Iншi вiдомостi

На пiдприемствi створено сrryжбу з охороци пРацi. До управлiння охороною працi

пiдприемства заIryчено керiвникiв i спецiалiстiв згiдно Eaкtr}y, а ik обов'язки, права та

вiдповiдальнiсть за викона}IЕя покJIадених на них функцiй визначено посадовими iнструкцiями.

Наказом Л!02 вiд 2З.|1.2020р. функцii служби охорони працi покпадено на Червiнського

е.О. (пройшов нtшчанця i перевiрку знань законодавчих aKTiB з охорони працi, надання

домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiени праrдi та електробезпеки (посвiдчення Ns340-12-20);

<Правил охорони праrli дJIя прачiвникiв лiсового господарства та лiсовоi промисловостi>

(посвiдчення Ns749-4З-20); <Правил охорони працi на автомобiльному транспортi> (посвiдчення

Nч341-12-20).

На пiдприемствi розроблепо, затверджено та введено в дiю iнструкцii з охорони прачi.

На пiдприемствi е в HarIBEocTi та ведугься: Журнал реестрачii вступних iнструктажiв з

питань охорони працi; Журнал реестрацii iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi;

Журнал peecTpaTrii iнструкцiй з охорони прачi; Журнап облiку видачi iнструкuiй з охорони прачi;

Журнал облiку робiт, що виконуються за нарядаN{и та розпорядженнями; Журнал облiку та

зберiгання засобiв iндивiдуатrьного зa:шсту та iншi.

Наказом Ns01 вiд 2З.l|.2020р. (Про затвердження нормативних докрлентiв з охорони працi

Та ВВедення iх в Дiю>: Положення про систему упразлiння охороною прапi. Положення про

службу охороЕи працi. Положення про порядок проведення IIавчання та перевiрки знань з питань

охорони прачi з додаткап{и. Положення про видачу fiаряд-допуску на виконtшня робiт з

пiдвищеною небезпекою. Мiнiмальнi вимоги безпеки i охорони здоров'я при використаннi

ПраЦiвниками засобiв iндивiдуального зtlхисту на робочому Micui. Положення про медичний огляд

пРацiвникiв. Положення про розробку iнструкцiй з охорони пратli. Положення про видачу наряд_

допуску на виконання робiт з пiдвищеною небезпекою.

НаКаЗОм Jф05 вiд 23.11,2020p. створено та затверджено постiйно дiючу комiсiю з перевiрки

3нань з питшъ охорони працi, якi пройшли навчання та перевiрку знань з охорони прачi в ТоВ
кОАЗИС ТЕХНОЛОДЖI> в складi :

голова KoMicii - Червiнський евгенiй Олександрович - керiвник;

:тIлони KoMicii - Середюк Юрiй Андрiйович - майстер лiсу;

- Мартинюк IBaH Петрович - iнженер з охорони праrli.

Працiвникам при прийомi на робоry i щорiчно проводиться навчання та перевiрка знань з

питань охорони прачi з оформленням протоколiв. При прийомi працiвникiв на роботу з

пiдвищеною небезпекою проводяться стФкрання.

У встановленi термiни працiвникtlпd проводиться вступний, первинний, повторний та у разi
необхiдностi позаплановий та цiпьовий iнструктажi. Оформлення здiйснюеться у встановлених

журнtшах.



Наказом Ns08 вiд 30.11.2020р призначено майстра лiсу Середюк ю.А. вiдповiда.пьним за

справний стtшI та безпечну експлуатацiю автотршrспортних засобiв.

працiвникi, якi вiдповiдальнi за виконання робiт пiдвиценоi небезпеки, видають наряди-

допуски iз реестраuiею у встановленi журнали.

прачiвники забезпеченi спецодягом та засобами iндивiдущIьного захисту в повному обсязi

- каскаI\dи, захисними окуJIяраN,Iи, рукавицями, спецвзуттям та спецодягом. Видача праuiвникаtrл i

повернення ними ЗIЗ обпiковуеться в особистих картках облiку спецiа.тlьного одяry, спецiального

взуггя та iнших засобiв iндивiдуального захисту встаIIовленоi форми.

,Щля виконання робiт пiдвищеноi небезпеки пiдприемство мае матерiально-технiчну базу

навчаJIьнО-методичЕогО забезпечення' нормативНо-правовУ та TexHi.пrY (експлуатаuiйну)

документацiю для виконання заrIвлених видiв робiт пiдвищеноi небезпеки та експпуатацii машин,

механiзмiв, устатковаяня пiдвищеноi небезпеки. УкомппектоваIIе штатом працiвникiв вiдповiдних

професiй i квапiфiкацiй.

(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотримaлнIuIм вимог законодавства з питань охорони

працi та фомисловоi безпеки; наявнiспо слryжби охорони прачi, iнсЦукцiй про проведенюI навчанЕrI та iнструктажу з

питань охорони працi, експlýrатацiйноi докумеlrтаuii, засобЬ iндl.вiлуального зaDшсту, нормативно-правовоi та

матерiально-технiчноТ бази забезпечення)

ЭО c.n'z*,,/ 2020р.

зареестрована у,Щекларацiя
органi ,Щержпрацi

журна.пi облiку
20_р. Nч

Пршлiтки: l. Фiзична особа - пiдгrриемеIр cBo'iM пiдписом надае згоду на обробку персональнID( даних з метою
забезпечення виконаннrI вимог Порядку вI4дачi дозволiв на виконанIu робiт пiдвищеноТ небезпеки та на
ексшгуатацiю (застосування) машlш, механiзмiв, ycTaTKoBaHHrI пiдDищеноI небезпеки.

2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначаеться фiзичними особами, якi через

своi релiгiйнi переконання вiдмовллоться вiд його rrрийняття та повiдомиrrи про це вiдповiдному органу

суб'ектiв господарюваIIня у територiапьному

(пiдпис)

З/лiiýFi{"jСтРФВАно

державноi податковоI сrryжби i мають вiдмiтку в паспортi.

{!оlаmок 8 в реdакцit Поспланова КМ lYЬ 48 Bid 07,02.2018{, Управ;ttliня /{ержпрачi у


