
Лод£ігок 8 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02. 2018 р. № 48)

Д Е К Л А Р А Ц І Я
відповідності ма іер іально- іехнічиої  бази вимогам іаконодавства  з питань охорони

праці

В і, І о VI о СІ і про р о ботол а в ц я Фі-<ичиа особа - піл 11 ри с м еиь Аппсргср Марія А ндріївна._____
(для юридичної особи: наймсиунания іоридп'їної сісоби.

місцсчнаходження. кол ’згілно’і СДРПОУ, нріівлшс. ім'я іа по батькові керівника. ио\іер ісдс(|к>ну,

гс.іефаксу, алЛреса електронної гіош ги.
паспорт В Р  №  140962 виданії й Рахівськи.м РВ  У М В С  України в______________________________________

для ())ічи'шої особи - під.пригмця' прілзище, ім'я і а но иа гькові, серія і номер иасіюр іа.

Закарпатській об.іасіі 23.03.2004 р.. інл. 90630. 'Закарпатська обл.. Рахісиькнй район, ссло Ла'^сінина. 971
ким і ко.’іи внланий, місце проживання, рсєстрашйнии номер облікової картки нлаї'ника 

ресстраиійний номер облікової каріки платника мода гків - 2881808286 ___________________
иодагкІБ, но.\іер телефону, іедефаксу. адреса електронної подіти;

місце йикоиання робії' ііідвищеної пебезпекп та.або експлу атації (.іасіосування)

\iauHiH. механізмів. \статковання пілвиїїк'иої нсбе.ііюкк)

Іііфор\іаііія про ніишність договору с і ря\} іиніїїи цивільної ві июиі.іа.м.пості персл і рсі імм 
особами сіосовпо вілпікоііу вапни наслідків можливої школи ^ _____________

(наї-іменусапия стра.чової компанії,

с ірок дії страхового полісу, номер і лата ґюі о видачі) 

їнформанія про проведення лобровілі.по) о аудиту ї охорони прані____
(дата проведення <і\ лнт) і

Я.  Ап5ері ер Марія Андріївна
(нрі івище, ім 'я та по батькові керівника іоридичної особи або філичної особи - ііілирисмия)

ні( ю декларапіпо під і вер.іжую відповідігісі і. матеріально-і е\нічпої 6а иі та умов прапі нп!\гогам 
іаконодавс І на { пн гань охорони прані і а пролпіслової ое ніекп ні і час іиік(иіаіпі]і і аки\ робі г 
підвніценої неб^іпекп га/або сксіїлуатанії (іасіосуванн ії) таких маипін, ме^апіімів, ус іа їковании  
підвиніеної нсбе иіекп:

Додаток 7. НУНК 1 5. Технологічні гранслортні засоби (додаток П______________ _________________ _______
(найменування виду робіт [іілвищеної небезпеки та'або машин, механіімів, усініковаиня підвиїиеної небсіпеки. тин :юо

марка (ча наяииості і. номер пар і її, дата виготонлення, країна походження, які впконукп ься га або сіссплуатуїо і ься

(:^астосовуЮ'і'ься) без отримання відповідного ло'іполу. кількісіь робочих місць, у тому числі і их. на

яких існус підвищений ри'шк виникнення травм, будіве.иь і споруд (примішснг.). виробничих об'? КТНІ

(цехів, дільниць, струк-гурних Нідрозлілії!)

І н UJ і в і, 10 м ості у  відновідностні ІІГ ІАО П  0.0 () - 4.12 - 05 «Положення про порядок ііровел<діп я
(нрііічілце, ім'я І а по батькові осіб, які вілис'Ві.'іаіо і ь

навман 11 я_ і іісрспірки іпань з її иіань (^хорони пра ц і» створена і наказ ом №  03 від 1 5 жовтня 201 8_ ]:) оку 
за Дотриманням вимог іакоііолавства  ̂ питань охорони прат т  мромнслож'ї (>ечіісілі.



/

комісія по перевірці знань і  питань охорони у складі голови Ацбері ер Марії Андріївни і членів комісії 
наявлістю служби охорони праці, інсгрукцій про проведення иаичання і;і
^асі упнмка директора ДП«Ясінянське Л М Г»______ Ступчука______ Івана______ Васильовича,
иіічальника лісогосподарського ві.хтіл\ ДГІ «Ясінянське ЛМІУ> Ластовсцькоіо Мико.і\ Всіспл.они'?;і. 
ітістр)ктажу і питань охорони праці, експлхагаційної документації, засобів індивідуального іа\исг>.
Нормативно___________ - _______правові _________ак'пг____________з____________охорони _____пдапл

нормативно-правової та матеріально-технічної блш наіічіг.пьно-\ісголнчноі'0  ^̂ 6̂eзлeчet̂ ня)

затверджені на підприємсіві наказом №  06 від 04 березня 2016 року, а сміме: Програма провс.асння 
всіупного та первинного іиструкіажу з питань о.чорони праці. ІІоложекня про забсзпечсіп-гя працівігиків 
спепіальним одягом, вяутгям та інииїх засобів іпдивідуальііоі о захисгу. Ио.іожсипя про рообоїу 
\ иовно)зажсн(ч о ірулоізого колсктив\' ? питань охорони прапі. ГТоложеіпня про сисгему у правління 
охороною праці. ІІоложсяия про службу охороші прапі. положення про порядок проведення иавпаїпія і 
перевірки зикнь з питань охорони прапі. Наказом 07 від 12 жовтня 2018 року призначено 
відповідального за технічно-справний стан іехнологічних трапспоргппх засобів та ініипх мапгин. 
мехапізмін, усіагкууіапня підвищеної ічебезпеки. ІІрапіііники проходять інструктажі з охорони праці по 
розроолемим інсірукціям з охорони праці для професій іа видів робіт, які затверджені наказом JN‘̂  ̂ 05 від 
14 серпня 2018 року. Для забезпечення безпечного виконання робії та розподілу посадових обов'язкін 
наказом №  01 від 18 вересня 2018 року загверджені і розроблені посакдові інструкції з охорог^и праці. 
Новоприйняті працівники до иочатку самостійної робоїи проходять стажування на робочому місці під 
наглядом досвідченого працівника. Стажування проводиться за програмою проведення сіажуваипя 
заївердженою наказом Л'Ь 03 від 03 березня 2016 року. Стажування проводиться на робочих місцях. У 
процесі стажукаппя працівники виконують роботи, які за скдадпістіо. характером, вимогами безпеки 
відповідають роботам, шо передбачаються їх функціональними обов'язками. У процесі стажуваїпія 
працівники закрі])люкггь знання тподо правил безпечної ексг!.т}'а'гації технолої ічного обладнання, 
технологічних і посадових інс'трукцігі та іпстр\т^цііі з охорони праці, оволодівають навичками 
орієнтування у киробтіичих сц,.гуагпях у нормальних і аварійних умовах, засвоюють техно.іогічпі процеси
1 обладнання іа методи безаварійного кер\иання пихп'ї з мсто їо  забезпечення вимог з бекзпеки пращ. 
Після закінчення стажу іингпя та при задові.іьнпх рсзульгагах перевірки знань з питань охорони прати̂  
наказом працівник догіускагться до самостійної роботи, про п,і,о робиться ^аіпіс у •;<Ж_\рпа.іі реєстрації 
інструктажів з охорони праці на робочому місці». Організовано тіроведснпя медпчитгх оі.іядів 
працівників, які підлягають первинному (періодичному) медичттому огляду. Заведені особнсіі картки 
обліку видачі спепіального ОлТягу, сиепІа.иьного взуття га інпнтх засобів іпдивідуа-іьного захисту. До 
виконання робіт допущені працівники, які пройшли спеціальне навчання іа мають кваліфікаційні 
посвідчентія і пройїлди чергове навчання та перевірку знань з нитатть охорони праці (протокодн №  01.

02 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці в іі і 19 жовтття 1018 року ). Пизтіачсис місце 
стоянки гсхнодогічних транспортних засобів, заведений та ведеться «Журііа.п обліку щоденною огляду 
та технічного обслуговування технолоіІчних трансіюртних засобів». І'ехнологічиі транспортні засоби 
заресстроваїті у тери'іоріа-т^іШі~^№атх Держпратіі (Держгірпромпаглялу) ча проведені періодичні 
щорічні ісхнімпі огдяди,.'̂ еЙ|і^щ ^^цдм відповідного акту технічного огляду скснертпо-техпічіїим 
центром.

М.у\.Ацбергер

2018

Декларація заресстрована V журналі обліку суб'єктів і осподаріования у терпюріальноу}у
органі Держнраці ЬО » ___2018 р. № і

Примітки: І Ф ііи чн а  особа - тіідпртимсць своїм иілписом кала« люду на,^бробку перС'оналі.нтіч лallll^ і мстою
іабс:іііеченнй Биконатжя симої Порядку иттлачі лоіволів на виконантія робіт [тілтіищеної небезпеки га на 
екеїтнуа таиію (іастосування) машин, механі'змів, устатконання піянншеної н і^апеки .

2 Р « L траиійніїй помер oбJmcof)oï карі ки пла тіиііса пояа тків не іалмачаї ться т̂ ііпчнтіми  особами, які череі 
свої реліиміи переконання відмонлянті ься від ііоіо приГпіяття іа повіломилті про тте вілпоиілпому органу



лержавної податкової служон і маюгь «іамгі кл ь паспорті.

Додаток 1 до Декларації відповідності 
матеріально-технічної бази роботодавця
Е з и м о г а м  законодавсгва з питань охорони п р а ц і  езід 16 жовтнн 20 18 р

ПЕРЕЛІК 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

№ Тип технологічного Марка/ Реєстраційний Ідент. №  двигуна Рік Країна
п/п транспортного

засобу
модель номерний знак № , виготовлення виробник

1 Трактор гусеничний ТДТ -55 І АО № 000397  ̂ 180177 б/н 1991 Росія

ІУІ.П.

М.Л.Либсргср_
(ініціали та прішищо)


