
Додаток 8
>*' до Порядку

/  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Державне підприємство «Мукачівське лісове господарство"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

89645,_____Закарпатська_____обл.,_____Мукачівський район,_____село_____Вільховиця,_____З
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Ідентифікаційний код: 22114595, керівник АНТАЛОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ . тел. 
03131-6-25-80

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., Мукачівський район, лісфонд Державне підприємство «Мукачівське лісове 
господарство»

місце 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

Приватне акціонерне товариство «Галицька», строк діїі страхового полісу з 22.01.2019 р. по
21.01.2020 р ..№  002131 від 18.01.2019 р._______________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прац і_____________________
(дата проведення аудиту)

Я. АНТАЛОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією 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, пункт 5. Технологічні транспортні засоби (додаток 1)_____________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або

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

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

підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

структурних підрозділів)



домості У відповідності НГІАОП 0.00-4.12-05 « Положення про порядок проведення
(прізвище ,  ім'я та по батькові  осіб,  які в ідповідають 

,ання і перевірки знаннь з питань охорони прані» створена наказом №  31 від 15 березня 201Н їх 
за дотрима ння м  вимог  законодавства  з питань охорони  праці та промислової  безпеки;  

комісія по перевірні знаннь з питань охорони праці у складі голови комісії ІІ1П і членів комісії, а саме
наявністю служби  охорони  праці .  інструкцій про проведення  навчання та

голови комісії-головного лісничого Русин В.В.( посвідчення №10768, протокол №14-011 від______
інструктажу з питань охорони  нраці .  експлуатаційно ї  документаці ї ,  засобів  індив ідуального  захисту.

07.10.2016 pj; члена комісії-головного інженера Гоблик В. В. (посвідчення №10677, протокол № II  від
09.09.2016 p.), провідного спеціаліста по охороні праці Дуда О.В. (посвідчення №  11375, протокол

нормативно-правово ї  та матер і ально -техн ічної  бази навчально-методичного  з абезпечення )

В наявності є нормативно-правові акти з охорони праці затверджені на підприємстві

відповідними наказами, а саме : Програма проведення вступного, первинного та повторного

інструктажу з питань охорони праці затверджених 15.03.2018 року керівником підприємства.

Наказом №  29 від 05.03.201 Я року затверджені інструкції відповідних посадових осіб підприємства

відповідальних за стан охорони праці. Для забезпечення безпечного виконання робіт, розроблені та

переглянуті інструкції з охорони праці по видах робіт, які затверджені наказом за № 14 від

12.02.2018 року. Наказом за №  37 від 2S.03.2019 року з метою забезпечення ефективного контролю

та безпечним виконанням робіт, призначено керівників виробничих підрозділів відповідальних за

стан охорони праці у відповідних підрозділах. Наказом за №  39 від 08.04.2019 року призначено

відповідальні особи за технічно справний стан технологічно -  транспортних засобів. Наказом

№ 122 від 08.10.2018 року призначено відповідальну особу за безпеку дорожнього руху. На

підприємстві впроваджено Положення про систему управління по охороні праці та ризиками

затверджені наказом за № 02 від 04.01.2016 року. Положення про служ'бу охорони праці,

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. На

підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників.які підлягають первинному

(періодичному) медичному огляду. Працівники забезпечуються спеціальним одягом та спеціальним

взуттям згідно норм безплатної видачі спец, одягом та спец.взуття та інших засобів

індивідуального захисту. До виконання робіт допускаються працівники, які пройшли спеціальне

навчання у навчальних центрах та мають кваліфікаційні посвідчення. Визначене місце стоянки

технологічних транспортних засобів, заведені та ведуться «Журнал перед рейсового інструктажу»

та «Журнал випуску транспорту на лінію». Технологічні транспортні засоби зареєстровані у

територіальних органах Держпраці. Проведені щорічні технічні огляди з оформленням актів

державного. технічного о&іяду/технологічних транспортних засобів експертом Закарпатського

В.В. ЛІГГАЛОВСЬКИИ
( ініціали та прізвище)

06 - О б 2015р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
органі Держпраці U lfl 6-&Я 20 Jp! p. № *pC
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Додаток 1 до ДНКЛЛРАЦІІ 

відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

від О 6 г а ^ / н Я _______2019 р.

ПЕРЕЛІК

ТЕХНОЛОГІЧНО ТРА Н СПОРТИ И Х  ЗА СОБІ В

Марка,
модель

Номерний
знак

Серія.  №  
свідоцтва 

про 
реєстрацію

Номер Рік
випуску

Країна
виробник

Двигуна Ідентифікаційний

1 Автонавантажувач 40814 Т 00321 
АО

АО 000321 б/н 5425 1990 СРСР

В.В. АНТАЛОВСЬКИИ
( ініціали та прізвище)

МП


