
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця_______________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

ФІЗИЧНА ОСОБА -  ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕРЕЗАН СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА_____________
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

. тел. ■+______  . fopberezan2019@gmail.com
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________ на території України, згідно договорів підряду_______________________________
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 не укладався_______________

(найменування страхової компанії, 
згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року страхування не 
проводиться, тому що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки. 

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 09.10.2020 р._____________
(дата проведення аудиту

Я,__________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_________________ Березан Світлана Миколаївна______________________________________________
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: 
Лісосічні роботи.   

(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 3. утому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
2.__________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Виробничі об’єкти замовників
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:fopberezan2019@gmail.com


Інші відомості:
На ФОП Березан Світлана Миколаївна наказами по підприємству призначені: 
відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці відповідно до 
нормативно-правових актів, а також забезпечення додержання вимог законодавства 
щодо прав працівників у галузі охорони праці в цілому по підприємству -  ФОП 
Березан С.М. - Березан Світлана Миколаївна. Інженера з охорони праці Никитюка 
Володимира Григоровича наказом по підприємству № 2-ОП від 14.09. 2020р. 
призначено відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки._________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

безпеки;)

Начальника виробництва Репана Олександра Сергійовича наказом по 
підприємству№ 4-ОП від 14.09.2020 р. призначено відповідальною особою, за 
безпечну організацію лісосічних робіт з правом видачі наряд-допуску, на час його
відсутності обов’язки покладаються на ФОП Березан С.М. -Березан С. М.__________
Начальника виробництва Репана Олександра Сергійовича наказом по 
підприємству№ 5-ОП від 14.09.2020 р.призначено відповідальною особою, за 
електрогосподарство на підприємстві,на час відсутністі обов'язки покладаються на 
ФОП Березан С.М. -Березан С. М.______________________________________________

На підприємстві наказом №1-ОП від 14.09.2020р. створена служба охорони праці, 
функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Никитюка 
Володимира Григоровича, керуючись діючим законодавством за нормативно- 
правовими актами з питань охорони праці та промислової безпеки.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань питань 
охорони праці»наказом № 8 -ОП  від 14.09.2020р. на підприємстві створено комісію 
з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії -  ФОП Березан С.М. -  Березан Світлана Миколаївна 
Члени комісії: начальник виробництва- Репан Олександр Сергійович 
інженер з охорони праці- Никитюк Володимир Григорович
Посадові особи підприємства проходять перенавчання з питань охорони праці в 
учбових комбінатах. Робітники підприємства проходять навчання , перевірку знань 
та відповідні інструктажі з питань охорони праці, згідно з НПАОП 0.00-4.12-05.

Керівники та фахівці ФОП Березан С.М., у встановленому порядку пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки праці в галузі, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту. Пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігєни праці, надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварії:
-Керівник Березан С.М. в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» (витяг з 
протоколу №1764 від 17.07.2020р),
-начальник виробництва Репан О.С. в ДП «Запорізький навчально-курсовий 
комбінат» (витяг з протоколу №3056 від 11.11.2020р)
-інженер з охорони праці Никитюк В.Г. пройшов навчання в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ Держпраці» - комісія Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -  витяг з протоколу №81-20 від 28.10.2020 р



Начальник виробницва Репан О.С. пройшов навчання по «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98,в ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД»- витяг з протоколу №156 від 12.02.2021 р. IV група з 
електробезпеки до 1000В.

Співробітники підприємтсва ФОП Березан С.М. пройшли навчання та перевірку 
знань з охорони праці за «Правилами охорони для працівників лісового 
господарства та лісової промисловості» за НПАОП 02.0-1.04-05, а саме:

-Керівник Березан С.М. , Інженер з охорони праці Никитюк В.Г. у ДП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» витяг з протоколу № 2033 від 12.08.2020р.
- Начальник виробництва Репан О.С. у ДП «Запорізький навчально-курсовий 
комбінат» витяг з протоколу 2388 від 14.09.2020р.
- Лісоруби Руденко С.В.Хнидь О.М. у «Державному агенстві лісових ресурсів 
України Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів лісового господарства. Філія «Чорноліська лісна школа» витяг з протоколу 
№ 4 від 28.01.2020 р, та пройшли повторну перевірку знань по підприємству- витяг з 
протоколу № 1-ОП від 28.01.21р.

Під час виконання робіт, що декларуються використовується: бензопили моторні 
«Штиль»- 4 од. Зав. №№ 8762106; 8761899; 8762112; 8762143;. вальні вилки -  3 шт., 
троси, канати, чокери. бандажі, лісорубні сокири, ручні поперечні пили та лопати. 
Механізований та ручний інструмент мають паспорти та керівництва з експлуатації, 
відповідають вимогам нормативних документів і знаходяться в технічно справному 
стані.
На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
по професіям та видам робіт, які по формі та змісту відповідають вимогам НПАОП 
0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», зі змінами.
На підприємстві ведуться наступні журнали: «Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці». «Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці». «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці», 
«Журнал видачі інструкцій з охорони праці». «Журнал обліку нарядів-допусків на 
виконання робіт з підвищеною небезпекою», «Журнал обліку та огляду такелажних 
засобів, механізмів і пристроїв», «Журнал реєстрацій осіб, що потерпіли від 
нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві, 
«Журнал реєстрації протоколів перевірки знань», «Журнал обліку та видачі засобів 
індивідуального захисту», «Журнал перевірки знань з електробезпеки».

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються на підприємстві всі 
працівники забеспечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоровя при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці», а саме: костюми бавовняні, черевики шкіряні, рукавиці 
комбіновані, каска захисна з підшоломником, жилети сигнальні,пояси запобіжні 
лямочні 2ПЛ-К2 (2 одн), зачіпи тросові, карабіни сталеві, несучі, і страхувальні 
канати, огороджувальні пристрої, плакати і знаки безпеки та іншими 313. Наказом на 
підприємстві створенена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального



захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам 
нормативнихдокументів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту,експлуатаційних випробувань (за необхідністю)відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника

експлуатаційної документацьіь засобів індивідуального захисту,

Підприємство забеспечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони 
праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну 
та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні 
матеріали. Журнали, положення, програми інструктажів та інше відповідають 
вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом по підприємству № 8-ОП 
від 14.08.2020 р.інженера з охорони праці Никитюк В.Г. призначено відповідальною 
особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу,перегляд та внесення змін в 
нормативну документацію з охорони праці та навчально-методичне забезпечення.
На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, метою якого є проведення 
організаційної таметодичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактики аварій виробничого травматизму 
і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, 
підручниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і 
довідковою літературою, учбовими програмами, матеріалами,тощо.

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

______С.М. Березан
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єісгів господарювання 
у територіальному органі Держпраці « »

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняітя та повідомити про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


