
Додаток 8 до Порядку 
(в релакціміос-ізнови КМ У від 07.02.2018 р. №4S)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства

з питань охорони праці
Відомості про роботодавця __________________________________  ___________________________________________

(для юридичної особи; FiaÜMeitj eaitiia iopTOTi4F[ni особи,

місце:іиаход5кения, код ігідио J С ДРП О У , іірйвище, ім ’я га по б;т>кові керівиикїі.

иомеї) і\;ііеф()иу, телефаксу, адреса елекіроіш ої пошти,

Вербіщук Оксана М ихайлівна, В 0 0 1 1198 Рахівським РВ УМВС України в Закарпатській області 30.06.1995р.
для фі зичної особи -  піллрисмця: прізвище, ім'я та по огггькоііі, серія і номер паспорта,ким і коли виданий, місце пpoжиI)aF^ия, рсРстраційішН помор

інд. 90633, Закарпатська обл., Рахівський район, село Лазещина, будинок 1100, № 2853612369, И +38(03132)43178
оОлікової каріки ііііагаика іюаангів, [юл)ер теііефоиу, телефаксу, адреса елеісіт^онної пошти:

_____ ________ _____  Закарпатська обл,, Рахівський район, село Лазещина, будинок 1100______________________
місце виконання робіт підвиїпспої небезпеки та 'або сксі^іуагаїнї (заїлосуваипя^ мапіин, механізмів, устатковапия підниіисної небезпеки!

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшісодувания наслідісів можливої шкоди

(наЯменуваїиія страхової компанії, с ірок дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, фізична особа-підприємець Вербіщ ук О ксана М ихайлівна
(прімиїде, ім’я та по батькові керівнгска іоридичріоі особи або фізичної особи -  Еіідпригмця)

ЦІЄЮ декларацігю підтверджую відповідність та/абоматеріально-технічної бази та умов нраці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищ еної небезпеки експлуатації 
(застосування) таких маш ин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Додаток 7, пункт 5. Технологічні транспортні засоби (додаток 1).
(иаймен\‘вання виду робі і підвищеної небезпеки і.ш'або машин, механізмів, устаі.!;увшіня нідвишеної небезпеки, чин або марка (за наявності), номер на|> і ії

\  1. і 

іата МІСЦЬ, вигоіоіі.ісиня, країна походи:гння, які ииконуїоті.ся та'або експлуатуїої'ься ('ііісіоеокукггьея) бс» отримання відповідного дозволу; к-п. робочих

в гому чис;іі ги\, на яких існус иілвип\еиий ризик вцшікнсння ф авм , будівель і споруд (приміщень), виробничих оиЧ кіш  (цсхік, ді.ні.ииць, сірукілрних

підрозділів)

Інші відомості У відповідності НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки
(прізвище, i.vi’a та по багькові осіб, нідтїоііи!і.іи>них за дофимаїнш  ііимог законодавсгва з питань охорони праці та (іро.числової безпеки, нанвнюіг

знань з питань охорони праці» створена наказоіуі №03 від 03 липня 2018 р. комісія по перевірці знань з питань
сдтасби охорони iipaiu, інструкцій, інформшиї нро (тропе.дсння навчання та інеіруїсгайсу з питань охорони праці, експлуагаційної документації, 

охорони П р а ц і  V складі: голови комісії: фізичної особи-підприємпя Вербіщук Оксани Михайлівної і членів комісії
засобів інд)шідуазьноіч> захисіл', иормативио-іфавовоі та  матеріально-технічної бази, навчгідьно-мегодичного забезпечення)

заступника директора ЛП «Ясінянське ЛМГ» Ступчука Івана Васильович, провідного інженера з охорони праці 
ДП «Ясінянське ЛМГ» Ластовецького Івана Васильовича. Нормативно-правові акти з о х о р о н и  праці, затверджені 
на ПІДПРИЄМСТВІ наказами №06 від 04 липня 2016 року, а саме: Програма та інструкція проведення вступного 
інструктажу з питань о х о р о н и  праці. Положення п р о  службу з охорони праці. Положення про нaвчa[н^я з питань 
охорони праці. Програма проведення стажування (дублювання^ Положення про забезпечення працівників 
спеціальним одягом, взуттям та інших засобів індивідуального захисту. Положення про роботу уповноваженого 
трудового колективу із питань охорони праці. Положення про систему управління охороною праці. Наказом №01 
від 04 січня 2017 р о к у  призначено відповідального за технічно-справний стан технологічних транспортних 
засобів та інших машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Для контролю виконання робіт 
підвищеної небезпеки та для виконання функції о х о р о н и  праці на підприємстві наказом №05 від 01 липня 2016 
року призначено інженера з охорони праці Ластовецького Івана Васильовича. Працівники проходять інструктажі 
з охорони праці по розробленим інструкціям з охорони прані для професій та видів робіт, які затверджені наказом 
№01 від 23 січня 2017 року. Для забезпечення безпечного виконання робіт та розподілу посадових обов’язків 
наказом №02 від 03 липня 2018 року затверджені розроблені посадові інструкції. Новоприйняті працівники до 
початку самостійної роботи проходять стажування на робочому місці під наглядом досвідченого працівника. 
Стажування проводиться за програмою проведення стажування. Стажування п р о в о д и т ь с я  на робочих місцях. У 
процесі стажування працівники в и к о н у ю т ь  роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки



кі,7ппяі,тають роботам, що передбачаються їх функціональньїми обов'язками. У процесі стажування працівниі 
закріплюють знання щодо правил безпечної експлу атації технологічного обладнання, технологічних і посадови, 
інструхцій та інстрмщій з охорони праці, оволодівають навичками орієнту'вання у виробничих ситу'аціях у 
нормальних і аварійних \ліовах. засвоюють технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного 
керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці. Після закінчення стажування та при задовільних 
результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом працівник допускається до самостійної роботи, про 
що робиться запис \ «Журнаті реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці». Організовано 
проведення медичних оглядів для працівників, які підлягають первинному (періодичному) медичному огляду. 
Заведені особисті картки обліку видачі спеціального одягу, спеціального в з у т т я  та інших засобів індивідуального 
захисту. До виконання робіт допущені працівники, які пройшли спеціальне навчання та .мають кваліфікаційні 
посвідчення і пройшли чергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці протокол №03 засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10 липня 2018 р о к у .  Визначене місце стоянки технологічних 
транспортних засобів, заведений та ведеться «Журнал обліку щоденного огляду та технічного обслуговування 
те.хнологічних транспортних засобів». Технологічні транспортні засоби зареєстровані у територіальних органах 
Держпраці СДердгірпромнагляду'» та проведені періодичні щорічні технічні огляди з оформленням відповідіюго 
акгч те.хнічного огляду експертно-технічним ЦЄН1Т)ОМ.

О.М. Вербішук 
7 г  (Ь ілиііс) (ін іц іали  та  прізвищ е)

м.п.

«10» серпня 201^ р.

Декларація зарегстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному органі 
Держпраці « ^ 2 » tSiYu.^s> 2018 р. № </ / ________ .

Примітки: І . Фізична особа —  підприємець свої.м підписом надає згоду на обробку персональїшх
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.”.



Д одаток  1 до Декларації вілповілносіі 
матеріально-технічної бази роботолавця 
вимогам законодавства з нніань 
охоронії праці від 10 серпня 2018 р.

П Е Р Е Л І К  
Т Е Х Н О Л О Г ІЧ Н И Х  Т Р А Н С П О Р Т Н И Х  ЗА С О Б ІВ

№
з/п Тип технологічного т/ї Марка/

м одель
Реєстраційний 
н о м ер н и й  з н а к

Ідент.
№

Л'2
Ліїигуня

Рік
вигото
В.1ЄННЯ

Країна
в и р о б н и к

1 трактор гусеничний ТТ-4 Т 00902 АО 1037 059241 1983 СРСР
2 трактор колісний ЛТ-157 (на базі Т-150К) Т 00648 АО б/н 103 1987 Україна
3 трактор колісний ЛТ-157 (на базі Т-150К) Т 00647 АО 478345 52848 1980 У країна
4 бульдозер ДЗ 109Б Т 00147 АО 5224 267591 1987 СРСР
5 трактор колісний ЛТ-157 Т 00670 АО 11506 б/н 1989 СРСР

—

(ПІіШИС)

О.М. Вербіщук
(ін і[(іали  т а  прізвищ е)

м.п.


