
/  . Додаток 8
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів Украі'ни
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

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

90130, Закарпатська обл., Іршавський район, село Ільниця, вулиця Лесі Українни, будинок 7 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону. 

ІдентиФікаиійний код: 32482579, керівник ЛАНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, тел. 79679 
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;

Закарпатська обл., Іршавський район, лісфонд Д П  «ДовжаиськеЛМГ»________
місне виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ___________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформаніи про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту/

Я. ЛАНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
(прізвише, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацієн) 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:

Додаток  7, пулкт 5. Тех}іологічиі транспортні засоби {додаток 1}_______________ __________ ___________ _________________________________

(найменування виду робіт підвищеіюї небезпеки та/'або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або

марка (за наявності).номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатувотьси

(застосовуються^ без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує,

підвишений ризик виникненіїя травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць.

структурних підроздиііа)



відомості y  віОповідності НПАОП 0.00-4.12-05 « Полож ення про порядок проведення_____
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

наечаппя і перевірки зпаниь з питань охорони праиЬ  створена наказом №  13 від 19 вересня 2018 р.
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

комісія по перевірці знаннь з питань охорони праці V складі голови ком ісіїП Ш  і членів комісії а саме
наявністю служби охорони прапі, інструкцій про проведення навчаніія та

голови комісії-головного інженера, Пеленя I .I .f посвідчення № 18/! J/18 протокол N9}5-ОП від_____ _
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

23.11.2018): члена комісії-інж енера і  охорони праиі Ш імона 1.В (посвідчення М>Іб/ІІ / Ів  
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

протокол Mf l5-ОП eiô 23.11.2018): члена комісії-майстра. Мочарка 1.1 (посвідчення M J  7/ Î1/18

протокол № 15-()П  від 23.11.2018). В наявності с нормативно-правові акти з охорони праиі

затвердж ені на підприємстві відповідними наказами, а саме : Програма проведення вступного,

первинного та повторного інструктаж у з питань охорони праці (наказ №41 від 23.10.2017/.

Полож ення про забезпечення праиівників спеиіальним одягом, взуттям та іншими засобами

індивідуального захист у (наказ М 41 від 23.I0.20J7), Полож ешія про уповноваж еного трудового

колективу з питань охорони праиі (наказ №41 від 23.10.2017). Полож ення про систему управління

Ьґороною праці ( наказ № 5 від 04.04.2018), Полож ення про служ бу охорони праиі ( на к а з  № 5 від

04.04.2018), полож ення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

(наказ № 6 від 04.04.2018). Наказом №  4 від 03 квітня 2018 року призначено відповідального за

технічно-справнии стан технологічних транспортних засобів та інших м ашин та механізмів.

устаткування підвищеної небезпеки. Працівники підприємства проходять інструктаж і з охорони

праиі згідно роіробденим інструкціям з охорони праиі для професій та видів робіт, які затверджені

наказом №  8 віо 05 квітня 2018 року. Д ля забезпечення безпечного виконання робіт та розподілу

посадових обов ’язків наказом М  7 від 04 квітня 2018 року затвердж ені розроблені та переглянуті

посадові інструк ції з охорони праці. Новоприйняті працівники до початку самостійної робот и

проходять ст аж ування на робочому .місці під наглядом досвідченого працівника. Стажування

проводиться за програмою проведення стаж ування затвердж еною наказом №  41 від 23 жовтня

^Щ 8_ року. Стаж ування провариться на робочих місцях. В процесі стаж ування працівники

виконують роботи, які за складністю, характеро.м, вимогами безпеки відповідають роботам, що

передбачаються їх функціональними обов'язками, У процесі стажування працівники закріпіиоють

знання щ о д о . правил безпечної експлуатації технологічного обладнання технологічних і посадових

інструкцій та інструкцій з охорони праці, оволодівають навичками орієнтування у виробничих

ситуаціях у нормальних і аварійних умовах, засвоюють технологічні процеси і обладнання та

методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог з охорони праиі Після закінчення

стажування та при заОовільних резу.аьтатах перевірки знань з питань охорони наказо.м працівник

допускається ûo самостійної роботи, про шо ставиться запис v «Ж урналі реєстрації

інструктаж ів ■ з охорони праці на робочому місці». Організовано проведення медичних оглядів

працівників, які підлягають первинному (періодичному) медичному огляду. Заведені особисті картки

обліку видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. До

виконання робіт Оопускаються працівники, які пройшли спеціальне навчання  пш мають



/
Л виліф ікаиійні посвіочення і пройшли чергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

(протокол №  ЦІ засідання комісії з  перевірки знань з питань охорони праиі від ІЗ  ж овтня 20!8  

року). Визначене місце стоянки технологічних транспортних засобів, заведений та ведеться 

«Журнал обліку щоденного оглядута технічного обслуговування технологічних транспортних 

засобів>^. Технологічно транспортні засоби зареєстровані у територіальних органах Лерж праці 

{оерж гірпро^уііІ^і^Я^Нйасі^^роведені щорічні технічні огляди з офорлуїснням відповідного акту

ехнічним експертно-технічного центру.

____ О  В
(ініціали та прізвище)

Декларація заресстривана у журналі обліку суб’єктів господарюваинн у територіальному 
органі Дсржнраці Х-ч 20 / 9  р. № а в

ь/■ і иу !*< '- V !£: а Ьо
/ ь і ,  и  О -їх. /  «  ̂л ^  у /  ^ ^  О Х {А Л у і  ? и  -Ш',

Примітки:

1. Фізична особа - иідпригмеиь своїм підписом пада?: згоду на ооробку персональних даних з метою забезпечення 
виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвииіеної небезпеки та на експлуатацію (засгосування ) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної ігебезнеки.

2.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків і іе зазнача€ться фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відіювідному органу державної податкової служби

’Оть відмітку в паспорті ".



/■ Додаток 1 до ДЕКЛАРАЦІЇ 
відповідності матеріально-технічної ба^и 

вимогам законодавства з питань охорони пралі
в ід_____________2019р.

ПЕРЕЛІК

ТЕХНОЛОГІЧНО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1
Марка,
модель

1 Номерний 
знак

Серія, № 
свідоцтва

Номер Г  Рік
1 випуску

Країна
виробник

про
реєстрацію

Двигуна Ідентифікаційний
І1 Т рактор 

колісний
1КТ-81 Т 00286 

; АО
АО 000286 022722 3185 1985

і

' Чехослова- 
ччина __

2 Трактор
колісний

ЛТ-171 І  00285 
АО

АО 000285 231297 581158 1998 У країна
і

3 Автонаван
тажувач

Еигоуеп Р025 Т 00804 
АО

АО 00804 б/н ¥320924 2006
1

4 Навантажувач
фронтальний

ЛliasAR60Z Г 00805 АО АО 00805 6/н )5122І2ЕІ05І99 2007 1

5 Автонаван
тажувач

Nissan
УОИ)2АЗОд

Т 00241 
АО

АО 000241 0 0 3 2 -
301333

УСІ02Е701745 201 1 Япопія

і . .1
«  і, ПІ ;<і ̂

^І(\М К О __ о  / і
^  Пніцішш Td прізвищ е)

мп


