Центр надання адміністративних послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ
/<
відповідності матеріально-технічноїЧ і з и ---------2 0 ___р.
вимогам законодавства з питань охорон й птЗаці
Відомості про роботодавця ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОМОСКОВСЬКА ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО»________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51283, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Піщанка,______
в у л . Червоний К у т , б у д . 1__________________________________________________
місцезнаходження,

_______________________________ код ЄДРПОУ 00991634;_________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________ директор Смільський Сергій Олексійович__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(056) 93-247-25, novIg@ukr.net
номер телефону, 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

Роботи
виконуються
за
адресою:
на
території
Новомосковського,
Магдалинівського, Павлоградського району Дніпропетровської області_____
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 _______ договір страхування відсутній____________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____
__________ добровільний аудит з охорони праці не проводився______________
(дата проведення аудиту)

Я, Смільський Сергій Олексійович
(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:
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра____________________________________________
(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: 80, на яких існує підвищений ризик виникнення

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

травм: 56_______________________________________________________________
виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень) 24 - виробнича база і офісні
нежитлові приміщення, що розташовані за адресом: Дніпропетровська о б л .,
Новомосковський район, с. Піщанка, в у л . Червоний Кут, б у д . 1 (статут
ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«НОВОМОСКОВСЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО»,
затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України № 233
від 08.04.2019 р.) ,___________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів): 4 (Новомосковське лісництво,
Котовське лісництво,
Кочерезьке лісництво,
Перещепинське лісництво )____________________________________________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор
Смільський
Сергій
Олексійович
пройшов
перевірку
знань
основних законодавчих
та нормативно-правових актів
з охорони праці,
гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки (Загальний курс з охорони праці) комісією, створеною на
підставі
наказу
Українського
центру
підготовки,
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства
(копія витягу з
протоколу № 02 від 24.02.2017 р.).____________________________________________
Наказом № 69 від 21.05.2019 р. створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці у працівників підприємства._____ _______________________
Голова комісії - директор ДП «НОВОМОСКОВСЬКИИ ЛІСГОСП» Смільський
С.О. пройшов перевірку знань основних законодавчих та нормативно-правових
актів
з охорони
праці, гігієни
праці, надання
домедичної
допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з охорони
праці)
комісією,
створеною
на
підставі
наказу
Українського
центру
підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового
господарства (копія витягу з протоколу № 02 від 24.02.2017 р.) .____________
Члени комісії:
інженер з охорони праці Ткаченко В.О.., механік
Борисов В.Г., як члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці у
працівників підприємства, пройшли перевірку знань основних законодавчих та
нормативно-правових
актів
з
охорони
праці,
гігієни
праці,
надання
домедичної
допомоги
потерпілим,
електробезпеки,
пожежної
безпеки
(Загальний курс з охорони праці) комісією, створеною на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019
р. за № 58 (копія витягу з протоколу № 60/4.4/2019 від 18.03.2019 р . .) ;
комісією, створеною на підставі наказу Українського центру підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства
(копія витягу з протоколу № 19 від 31.03.2018 р.) .__________________________
Директор ДП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЛІСГОСП» Смільський С.О.
(IV група З
електробезпеки,
до
1000
В),
механік
Борисова
В.Г.
(IV
група
з
електробезпеки, до 1000 В), інженер з охорони праці Ткаченко В.О.
(IV
група 3 електробезпеки, до
1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.11.21-98
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
технічної
експлуатації
електроустанановок
споживачів»,
НАПБ
А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
№ 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 67-19-Д від 06.09.2019 р.,
витяг з протоколу № 295 від 15.03.2019 р.) після проходження навчання у
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і ТОВ «УК «Дніпробуд».________
Директор
ДП
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ЛІСГОСП»
Смільський
С.О.,
механік
Борисова В .Г ., інженер з охорони праці Ткаченко В.О. пройшли перевірку
знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті»
комісією
створеною
на
підставі
наказу
Українського
центру
підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового

проведення____ первинного,_____повторного,_____позапланового,____ цільового
інструктажів._______________________________________________________________
____ Робітники, які виконують роботи, що декларуються: роботи на висоті
понад 1,3 метра - лісоруб Добикін О.C., вальник лісу Дзегарницький М.М.
отримали:
- посвідчення № 443 від 28.10.2016 р. Добикіна О.С. про те, що він
пройшов навчання у філії «Чорноліська лісна школа» Українського центру
підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового
господарства Державного агентства лісових ресурсів України і йому
присвоєна кваліфікація лісоруба шостого розряду;_________________________
- свідоцтво № 173 від 21.03.2000 р. Дзегарницького М.М. про те, що він
пройшов навчання у «Новомосковський держлісгосп» Державного комітету
лісового
господарства
України
і
отримав
професію
вальника
лісу
(бензопила, кущоріз) четвертого розряду.__________________________________
____ Лісоруб Добикін О.С.,
вальник лісу Дзегарницький М.М.
пройшли
перевірку знань комісією КП КМР «Теплотехнік» за НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.001.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та
пристороями»,
інструкцій з охорони праці в межах виконуваних робіт в
т.ч.
№
53
для
вальника
дерев
(лісоруба) , №
5
при
роботах
з
використанням переносних драбин та стрем'янок,
№ 29 при розробці
вітровально - буреломних лісосік, № 50 при валці і розкряжуванні лісу.
Обрубування сучків. Догляд за лісом, № 51 при виконанні робіт на
висоті,
№
21
для
персоналу
при
використанні
запобіжних
поясів,
переносних драбин, стрем'янок (протокол № 1 від 01.03.2019 p.)._________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Наказом № 70 від 15.11.2018 р. затверджено Перелік робіт підвищеної
небезпеки, які виконуються на підприємстві та Перелік робіт на висоті,
які виконуються за нарядом-допуском.______________________________________
Під час виконання робіт на висоті, працівники ДП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ЛІСГОСП» використовують пояси монтажні типу ПБ, драбини._____ Засоби
захисту підлягають випробуванням та оглядам у строки відповідно до
вимог р. 4 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті».___________________________________________________________
Відповідно до вимог п. 1.7.6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті» роботи на висоті виконуються
за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку
робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями._____________________
У ДП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЛІСГОСП» в наявності необхідна експлуатаційна
документація
(паспорти,
інструкції
з
експлуатації,
керівництва
з
експлуатації) в т.ч. на бензопилу «Мотор-Січ», 2006 р.в., Україна;
трелювальний пристрій ПТБ-4,5, 1992 р.в. Україна; пояси монтажні типу
П Б 2 , серпня 2019 р.в., Україна; драбини, Україна тощо.__________________
експлуатаційної документації,
Робітники підприємства в повному обсязі забезпечені спеціальним
одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального
і
колективного захисту відповідно до наказу № 94 від 01.09.2019 р. в
т.ч.: каска захисна - 20 од.. Україна; підшоломник -20 од., Україна;
рукавички бавовняні - 20 пар., Україна; пояси монтажні типу П Б 2 , серпня
2019 р.в., Україна - 2 од.; карабіни, 2 од., Україна; попереджувальні
Знаки та написи -5 од., Україна; сигнальна огороджувальна стрічка - 500
м . Україна._________________________________________________________________
Наказом № 94 від 01.09.2019 р. створено комісію з перевірки,
організації періодичних випробувань спецодягу,
спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативнотехнічної документації.____________________________________________________
На
підприємстві
ведеться
Журнал
обліку
та
зберігання
засобів
Захисту.________________________________ ____
засоби індивідуального захисту

ш
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ЛІСГОСП»
забезпечено
нормативно-правовою
документацію, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які
декларуються, в т .ч . :______________________________________________________
- Закон України «Про охорони праці»;______________________________________
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та
на
експлуатацію
(застосування)
машин,
механізмів,
устатковання
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);______
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;___________
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;______
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці»;_____________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці»;____________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем
нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;______
- НПАОП
0.00-7.11-12____ «Загальні
вимоги
стосовно
забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників»;______________________________
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місці»;____________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті»;__________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;___________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»;______________________________________________________________
- «Правила улаштування електроустановок»;_________________________________
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;_________
- НАПБ А . 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».______________
Матеріально-технічна база ДП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЛІСГОСП» відповідає
вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання
робіт, які декларуються.
У ДП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЛІСГОСП» обладнаний куток Охорони праці, ціллю
якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню
робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та
профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань.
Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, нормативноправовими актами зІ охорони праці, методичною і довідковою літературою,
наглядними матеріалами т о щ о .
нормативно-лов^орФї' гм/ матеріально-технічної бази,навчально-методичного забезпечення)

С .О . Смільський
ідпМс)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці
«-V
^
_______ 2 0 ^ р . N
.

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 на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не
зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

