
Додаток 8 
до 1 іорядку 

(в редакції постанови Кабінету Мінісгрів України
від 7 люгого 2018 р. №  48)

Д ЕК Л А Р А Ц ІЯ
ВІД1І0ВІДН0С1 і матеріально-технічної бази виїуюгаїуі законодавства з п и іан ь

охорони праці

В ід ом ос гі про роботодавця: Д ерж авне підприємство «Мукачівське лісове господарст во”
(;иіл юридичної особи: ііаймснуиання юридичної особи.

89645, Закарпатська одл.. Мукачівський район, село Вільховішя, і
місцеінахолження. кол чіідио ; СДРГ10У, пріівиїие. ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ІдснтшЬікааійниц код: 22114595, керівник АИТЛЛОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, тел. 
03131-6-25-80

телефаксу. а.іресіі слскіронної иоили:

лля фізичної особи - підприємця: прі:івище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і к'оли виланяГі. міеце проживання. ре(страиійний номер об.лікової картки гі.іатника

податків, помер телефону, іелефаксу. адреса елекгропної пouJTи;

Закарпатська оОл., Мукачівський район, лісфопд Д ерж авне підприсмство «Мукачівське лісове 
господарство»

місце виконання робі г індвиїценої небезпеки га/або експлуатації (застосування)

маїтні, механізмів, устатконапіія гплкіїшеної небезпеки)

Інформація про паивпісгь доі овору сі ра\уііанни цивільної ві ціовіда.іьносі і перед 
трегіми особами еюеовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Приватне акціонерне товариство «Галицька», сірок лГЇІ страхового ііо.пісу з 22.01.2019 р. по 
21.01.2020 р..№  002131 віл І 8.01,2019 п.____________________________________________________________

(найменування страхової компанії.

сірок дії страхової о [іоліеу. номер і лата ііого видачі) 

Інформація нро проведений добровільної о ауди іу і охорони нраці 

М. АНГАЛОВСЬКИЙВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

(лата проведення ач диту)

(нрізвиніе, ім’я та но баї ькові керівіїика юридичної особи або фізичної <*Соби - піднрисмия)

ЦІЄЮ дсклараці(Н) нідгвсрджую відповідність матеріально-гехнімної бгми іа умов праці 
вимогам іаконодавства з пигань охорони нраці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт нідвиніеної небешеки та/або експлуатації (:іасгосування) таких машни, механізмів, 
устатковання нідвиніеної небезпеки:

Додаток л пункт з Техиологічні транспортні засоои {(к><)а?)іок 1)__  __  ___  ___ ______
(найменушіиня виду робіт підвищеної небезпеки га або машин, мехамізмш, уеіагковаїїмя піднищеної ііебе'шеки, тип або

марка (за паявііостм.номер паріії, дага вигогов.іення, країна походження, які виконуються іа.аоо експлуатуються

(застосовуються) без оіримання піл,повідного дозво.ту. кількість робочих місць, у тому числі іих, на яких існує.

підвищений ризик виникнення гравч, будівель і сиору.т (нримініснь), виробничих об'єктів (нехів, дільниць.

с ірукіуриих и і дрозд і-и в і



limii відомості  У вЮповіОноапі НПЛОП 0.00-4.12-05 « Положекия про порядок проведення_____
(пріїиише, ім'я та по батькові осіб, які відповідаюіь

кавчання і перевірки зпанпь з питань охорони праці» створена ііаказо.и М  З І від 15 березня 2018
за дотриманням вимо! закоиодйвства з питань охорони праііі та промислової бешеки; 

комісія по перевірці інаниь і питань охорони праці у складі го.'іови комісії П ІП  і ч.іенів комісії, а саме
(іаяві(істк) служби охорони праці. імструкцій про проиелення наечания іа

голови комісії-головиаго лісиичого Русий В В. ( посвідчення М^КПбН, протокол N'jl4-0n від_______
інсгр>ктажу 5 пніань охорони праці, сксіиіуатапіііііої локуменгації. засобів ііідинілуального захис'гл',
07.10.2016 p.): члена ко.місії-головного іноісенера Іоблик В.В. (посвідчення Лі>10677, протокол Л'« 11 від
09.09.2016 p.), провідного спеціаліста по охороні праці Дуда О.В. {посвідчення ЛЬ 11375. протокол

нормативно-нравової та матеріально-технічної бази навчально-метолнчиого забезпечення)
В наявності с нор.мативно-правові акти з охорони праці затверджені на підпоиамстві

відповідними накашми. а cave : Програма проаеОення вступного, пераиииого т а  повторного

інструктажу з питань охорони праці затверджених 15.03.2018 року керівнико.м підприсмствсі.

Паказо.м Nl> 29 від 05.03.2018 року затверд.ж'ені інструкції відповідіпіх посадових осіб підприємства

відповідаїьних за стан охорони праці. Д:ія забезпечення безпечного виконання робіт, розроблені т а

переглянуті інструкції з охорони праці по видах робіт, які затверджені наказом за М> 14 від

12.02.2018 року Иакаю.уі за Ny 3~̂  від 28.03.2019 року з .иетою забезпечення еіЬективного контролю

т а  безпечнц.м виконанняи робіт, призначено керів}піків виробничих підро'к)і.іів аідповідальтіх за

стан охороіт праці у відповідних підрозОілах. Наказом за Л» 39 від 08.04.2019 року призначено

віс>повідальн! особи за технічно справний стан технологічно - транспортних засобів. Наказом

jVy 122 від 08.10.2018 року призначаю відповідальну особу за безпеку дорожнього ру.ху. На

підприє-мстві enpoead.weuo Пололсення про систе.Уіу управління по охороні праці т а  ризика.ии

затвердж-ені наказо.м за Л'Ь 02 від 04.01.2016 року. По.южения про службу охорони праці.

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

підприс.мстві організовано проведеїтя .медичних оглядів працівників.які підлягають первинному

(періодичтпт .медичному огляду. Пранівники забезпечуються спеціальним (н)яго.\і т а  спецісиїьним

взуттям  згідно нор.м безплатної видачі спец.оояго.и т а  спец.взуття т а  інших засобів

ііи)ивідуального захисту. Ло виконання робіт допускаються працівники, які пройшли спеціальне

навчання у навчальних центрах т а  .мають квадіфікацііті посвідчення. Визначене місце стоянки

технологічних транспортних засобів, заведені т а  ве()уться «Журнал перед рейсового інструктажу»

т а  «Журнал випуску транспорту на лінііо.>>. Техпо.и.)гічні транспортні засоби заресстровані у

т ериторіа.'іьиих оргаї^іх Церж-праиі. Проведені щорічні технічні огляди з оформ.іенням актів

державного техиіч/(Іго., огляду технологічних транспортних засобів експертом Закарпатського

ET1J.
В.В. ЛНТАЛОВСЬКИЙ

(ініціали га іірі іііи іііс )

Декларація зареєстрована у журналі обліку субЧ ктІв господарювання у територіальному 
органі Дерукпраці С’̂ _______ р. №  S

/ ?



Лодаток ) ло ДЕКЛАРАЦ ІЇ 

відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства :? питань охорони праці 

від ______________2019 р.

ПЕРЕЛІК

ТЕХНОЛОГ! ЧИ О ТРА НСПОРТНИХ ЗА СОБ ІВ

Марка. Номерний 1 Серія, ІНомор Рік Т  Країна

1

1

молсль

!

їиак сііілоц'ііїа
про

реєстрацію
Д і ' Л і г у н і ї Ілсн'гифікаїїійпий

випуску ніфобник

1 Т ракіч'ір 
гусеничний

........ і 1711- - 55 ^ ТО 0457 
АО

АО 000457 б'н 4000 1986 СРСР

В.В. АНТАЛОВСЬКИИ
(ініціали та прічвнще)

МП


