
Л^'-іаток Я 
до Поря чку

(в редакц ії постанови Кабінету М іііістріп України 
в к  7 Jlloтoгo 2018 р №  48)

Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця

Фізична особа-підприеіУіеиь Станко Володимир Іванович 

паспорт В0054688. виданий Пеоечинським РВ УВС Україри 26.12.1995р.

Україна Закарпатська область.м.Пєречин вул. Духновича 17.

(дляюридичноТособи;найменування юридичної особи,місце її державної реєстрації,

еДРПОУ 2911302290 КВЕД.02.20. 02.40.

код платника податків згідно з ЕДРПОУ, код виду діяльності згідно з К6ЕД, місце (адреса) виконання робіт гідвищеноі небезпеки

Інформація цро наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії, строк дГ( страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.05.2019.
(дата проведення аулитл)

Я, Станко Володимир Іванович цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 
виконання таких робіт пілвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
■мапшн. механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Технологічні транспортні засоби, колісний трактор ЛТ-157, Т 150К. Випуск 1992р.Двиі ун № 
б/н- Номер шасі (кузова. рами~)№559525. свідоцтво серія АО №001232 від 15.05.2019р.

(пргівніие, ім'я іи 110 йатькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприемцяХиайменуванЕтя виду робіт підвищеної нобс:іпекіі 
І а'айо машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки, тип або марка (за иаявноеп), номер піїрпі, дата вигоіовлсния, країна 
ііохолііієііня, нкі йикоиуклгься та/або експлуат\чогься {заетооовуюггься) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у іиму 
ЧИ СЛ І т и х ,  па яких існуг підвищений ризик виникнення іравм, будівель і споруд (примпііеііь), виробничих об'єктів (исхтп, дільниць, 
структурних ІіироаДІ.'НВ)

Інші відомост.

Документи ТИП підтверджують навченість керівника, та ні лповідальних працівників з - 
питань охорони праці, які пов’язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки. Висновок 
експертизи № 21.04.0383.14 від 21.05.2014 р..шо до виконанням робіт підвищеної небезпеки, та 
Дозвіл №202,14.21. від 29.05.2014р. на виконання робіт підвищеної небезпеки.

ФОП Станко В.І.-посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
№1341 Протокол №14 від 15.05.2019р. Розроблені положення які затверджені наказом №1 віл 
“04.”04.2019р. а саме Положення про службу з охорони праці. Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».Положення про порядок 
проведення навчання по програмі вступного інструктажу з питань охорони праці Положення 
ПРО стажування робіт підвищеної небезпеки Положення про медичний огляд працівників, 
иітатпий розклад. Розроблено посадові інструкції та інструкції які затверджені наказом №2 віл 
“04.”04.2019р. по всім видам робіт, які виконуються на підприємстві. Вілповід^^льним за 
охорону праці. Наказом №3 від 04.04.2019р. .назначений Станко В..І Створена комісія 
перевірки знань з питань охорони праці прапівників наказом №3 від 04.04.2019 р. Проведено



•навчання двох прапівників. які виконують лісозаготівельні роботи. Посвідчення лісоруба 
шостого розряду №0304-14 віл 12.03.2014р.- Ставко В.І. Посвідчення лісоруба шостою 
РОЗРЯДУ №586-17 від 02.03.2017р.-Луценко С.Ю.

Договір ореи/ти між ФОП Станко В.І. та ФО Томаш М.М. від 01.05.2019 №б/н. 
Проведено технічний огляд 10.05.2019р. колісний трактор ЛТ-157. Т 150К. Випуск 
1992р.Двигун № б/н.. Номер шасі Гкузова. рами)№559525.місие стоянки с.Новоселиця буд.92 
Перечинського району.

Працівники :;абезпечені засобами індивідуального захисту, дотримуються терміни 
проведення навчання по перевірці знань з питань охорони праці з працівниками; дотримуються 
терміни проведення інструктажів: наявна експлуатаційна документація на все обладнання: 
працівники забезпечені засобами індивідуального захисту

(прі шище, ім'я іа по батькові осіб, які відповідають за доіриманням вимог іаконодавсіва з питань охорони праці та ііромис.іовоі бсшекн; 
наявністю служби охорони драці, інструкцій про проведеция навчання і« за дотриманням вимог іаконодавсжа з питань охорони нраш т а  

гфомисловоі безпеки, нажшЬтіо служби охороіні праці, інструкцій про проведення навчання т  іні?ірукі«ку з питань охорони праці, 
екч;іілуагаційііої д окум еі^ц і’/, засобів індивідуального захисту норметивно-нравової та матеріально-технічної бази нанчально-методичниго 
забезпе'к'ння) /

СтанкоВ.І.-
(підпис) (ініціали та прізвищ е)

2019 р.

Примітки:
1 Фізична особа - підпришець своїм нідннсом надає згоду на обробку персональних даних з мстою забезпечення виконання нимог 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та тта експлуатіщію (засшсування) машин, механізмів, 
устаткованни підвштіепої небезпеки.

2 Ресстраиійннй номер облікової картки н.чатника податків ие зазначається фізичними особами, які через свої релігійні нереконпнн» 
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ В ІД  ііого прийняття та повідомили про цс відгюкідному органу державної подачкової слу/кби і ч а ь т п ,  відмітку в 
паспорті"

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці SjO 20 -0  p. № _____ .

/
2019 р.
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