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ДЕКЛАРАЦIЯ
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мiсце вl,tкоtlаttня робiт пiлвtttttсttоТ ltсбезпскtt rпlооu .пйffi,r,, 1,*r*у'^*1

Maull.tH, механiзмi в, ус,гатковаtlttя пiлвипlеl toi ttебезпски)
вання цивiльнот

Дllrlектоrr Балvнський олексанлр Володltм1,1DовItч пройr_rrов навчання та перевiрку знань tIормативно-правових aKTiB зохорони працi,а саме: кПравила безпеки систем газопостачаtrня> (tlПАОп 0.0b-1.76:l5); кТипова iнструкuiя з органiзаuiiбезпечного ведеLlllя газонебезпечних робiт> (нпдоП 0.00.-5.1 1-85); lнструкuiя з органiзаuiТбезпечного ведення tsогневих
робiт на вибухопоlltеiконебезпечних та вибухонебезпечних об'сктах (нпДоП o.oo-s.l2-0l); Вимоги до роботодавцiвстосовно забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонсбезпечних середовищах (НПдоП 0.00-7.12-1З)- посвiдчення Ns 3-10l0-19-2, протокол л9 З-l0l0-1Ф вiд <l0> >lсовтня 20l9p. та посвiдчення Ns 3-1807-19-З1, пройшовнавчання та перевiрку знань IJормативно-правових aKTiB з охорони прачi, а саме: законодавчi акти a o*opon" npu,ri,гiгiсни працi, надання домедиttноТдопомого потерпiлим вiд нЁщасних випадкiв, органiзачiя оперативноТроботи зохорони праui; Правил поведiнки у разi винекнення аварiй; Закон УкраТни к Про о*оро"у працi), ССБП Охорона прачi iПРОМИСЛОВа беЗПеКа У бУДiВНИЦТВi (I-iПАОП 45.2-'l .02.- l2); OcHoBHi поло)I(ення дБн д.з2-2-2009, <правила з охоронипраui пiд час робот на висотi (нпАоП 0.00- I. l 5-07)) кПравила з охорони прачi пiл час роботи з iHcTpyMeHToM тапристроями (нпАоП 0,00- l ,7l- l3)>, <Правила охорони прашi пiл час експлуатацiТ вантаlкопiдiймальни* npunir,пiдiймальниХ пристроiВ i вiдповiдноГо обruдпа"Пя> ( IJПАОП 0.00-1.80-18), к Правила охорони працi пiд часексплуатацii' обладнання, що праtiюе пiд тиском> (нпАоП 0.00- l .81- 18), <lipaB"nu o*opon" прачi пiл час BaHTa)I(Ho-

Y".T'K*"':::":"p::X IУJl:Т,9 9?"] 1'' 5),11ПРавила охороtlи праui нЬ автомобiльному транспортi (нпАоп 0.00-

!обровiл ьнчй ауdum tte провслduвся,

я, Балунський Олександр Володимирови,t цiсю леклараuiсю пiлтвердх<ую вiдповiдrriсть матерiально-технiчноi бази та
умов працi вимогаМ закоljодавсТва з питанЬ охоронИ прачi та промисловоТ безпеки пiд час викоllання таких робiтпiдвиценот небезпеки таlабо експлуатаuiт (застосуванtlя) таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищенот небезпеки:l. Робо,гlr. що виlсоllYються на висотi поtlаД 1.3 MeTDa

Кiлькiсть робочrtх Micub -l49, в тому чlлслi на яких icllyc пiдвищениli рlrзtrк виtlикнеIlня TpaBM -l0.КiлькiстЬ булiвелЬ i споруЛ (прlrмiщеlrЬ), вlrробниЧltх об'сктi (uexiB, дiльнrlць, cтpyкTyptll{x пiдроздiлiв) -I0.

1.62-12)>> ,протокол Л9 з- l807- l9 вiд к l8> липня 20l9p.;

ч пройшов навчання та перевiрку
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\Uрvпи llрацl, налаtlня домедичtlоl допомоги потерпiлим, гiгiсни пРацi та електробезпеки -ПОСВiДЧеННЯЛЪ390-13-19,ПРОТО.КОЛВiд08.02.20 l9JrГsl3 тапосвiд,tенгtяJygз-l0l0-19-4,пройшовIlавtIаннятапеt-l7' IlPUlUKUJ| tЗ|ЛVЬ'VZ,ZUlУ J\9 lJ Та ПОСВ!Д'tеНГtЯ JYg 3-10l0-19-4, ПРОйшов IlавtIанI.Iя та перевiркузнань нормативно-правових aKTiB з охороtlи праui,а саме; кГlравила безпеки систем газопостачання> (НПдоп 0 0o_1 ?6
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постачання) (НПАОП 0.00- 1.76-
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посвiдчення ЛЪ l476-49-19, Пройшов навчання i виявив потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi, надання

домедичноТ допомоги потерпiлим, гiгiени прачi та електробезпеки. Протоко л вiд 12.04,20 l9 Ns49/B; посвiдчення }lЪ 1476-
49lB-l9, Пройшов навча[iня i виявив потрiбнi знання <Правил безпеки систем газопостачання>, <Правил охорони прашi
пiд час експлуатаuii обладнаttня, що працlос пiд тиском>, <Правил охорони прачi пiл час експлуатацiI
вантахtопiдiймiIльних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання>, кМiнiмальних вимог з охорони працi
на тимчасових або мобiльних булiвельних маЙданчиках). Протокол вiд l2.04.20l9 Ns49/B та посвiдчення Ns l476-49lб-|9,
Пройшов навчання i виявив потрiбнi знання кПравил охорони прачi пiл час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями),
кПравил охорони праui пiл час виконання робiт на висотi>, ДБНА,3.2-2-2009 <Система стандартiв безпеки прашi.
Охорона прачi i промислова безпека в булiвничтвi>, кПравил охорони прашi пiл час ванта)I(}Iо-розвантажувчlльних робiт>,
кПравил охорони прачi lla автотранспортi>.Протокол вiд 08,04.20 l9 Ns49/б.
lнженеD з охорони працi Колодяжний Богдан Миколайович пройtrtов навLIання i виявив потрiбнi знання законодавчих
aKTiB з охорони прачi, налання домедичноТ допомоги потерпiлим, гiгiсни праtti та електробезпеки посвiдчення Ns З453-
l l8-19, протокол вiд20.09.20l9 Ml l8; посвiдчення ЛЪ З453-1 l8/б-l9, ПройLлов навчанljя i виявtлв потрiбнi знання
(Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMettTolv{ та пристроями)), кПравил охороtlи прачi пiл tlac виконання робiт
на висотi>, ДБНА.З.2-2-2009 <Система стандартiв безпеки прашi. Охорона прачi i промислова безпека в булiвничтвi>,
<Правил охорони прачi пiл час ванта)кно-розваI]тажувальних робiп, кПравил охороtjи прачi на автотранспортi>,
<Правил булови безпечноТексплуатацiТлiфтiв>, протокол вiд 20.09.20l9 Jфll8/б; посвiдчення ЛЪ 3453-1l8/B-l9, пройшов
навчання i виявив потрiбнi знання кПравил безпеки систем газопостаtlання>, <Правил охорони прачi пiл час експлуатацiТ
обладнання, що працIос пiд тиском>, <Правил охоро}lи прачi пiл LIac експлуатацiТ вантаtltопiдiймальних KpaHiB,
пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнанIlя>, кМiнiмальLIих вимог з охорони прачi на тимчасових або мобiльних
будiвельнихмайданчиках)),протоколвiд20.09.20l9NsIl8/в;посвiдченняN93-10I0-19-3,пройшовнавчаннятаперевiрку
знань нормативно-правових aKTiB з охорони прачi,а саме: <Правила безпеки систем газопостачання> (НПАОП 0.00-1.76-
l5); <Типова iнструкLtiя з органiзачiТбезпе.tного ведення газонебезпе.tних робiт> (I-1ПАОП 0.00.-5.11-85); Iнструкцiя з

органiзачiТ безпе.tного ведення вогневих робiт на вибухопоlкеltонебезпечних та вибухонебезпе.lних об'ектах (НПАОП
0.00-5.12-0l); Вимоги ло роботолавцiв стосовно забезпе.tення безпечного виконаlлня робiт у потеtltliйно
вибухонебезпечних середовиlцах (НПАОП 0.00-7. l2- l3), протокол N9 3- l0I0- l9 вiд < |0> жовтня 20 l9p,; !,опущений до
роботи в електроустаIJовках напругоtо до l000 В,4 група з електробезпеки, посвiдчення Лq 345-1 l8/a-l9.
Iншi вiдомостi:
Наказом Лql/l-ОП вiд 23.01.20 l7p. на пiдприемствi створено слу)кбу з охорони працi. ФункцiТ начальника слух(би
охорони працi покладенi на iHltteHepa з охорони працi Колодяrкtlого Богдана Миколайови.tа.
Наказом NlrlO-ОП вiд l0,04.20l7p. створена постiйно дiюча комiсiя з перевiрки знань з питань охорони працi. поlкеlкноТ
безпеки та електробезпеки у складi:
Голова KoMicii - Директор Балунський Олексаrrдр []олодимирови,t]
Члени комiёiI: IHrKeHep з органiзацii перевезень та слуlrtби експлуатацii К)zрсик Сергiй Олексiйович] начальник Ремонтно-
механiчноТ майстернi Остапчук Олег МихаЙловичl iнженер з охорони працi Колодяrrtний Богдан Миколайович.
Наказом Jф7-ОП вiд l9 вересня 20l9p призначено особу. яка мас право видавати наряд-допуск на виконання робiт
пiдвищенот небезпеки - начальника ремонтно-механiчноi майстернi остап.t]/ка олега Михайловича.
наказом Ng7-оп вiд l9 вересня 20l9p призначено особу. вiдповiдальну за пiдготовку та виконання газонебезпечrrих робiт
- начальника ремонтно-механiч ноТ майстернi Остапч]r'ка Олега М ихайловича.
Наказом Ng 2-ОП вiд 23.0 1.20 l7p, призначено вiдповiдальним за справний технiчний сатан, безпечн]/ еtсспл:/атацilо
зварювального обладltання та електрогосподарства - начальrtика peMoHTHO-Mexatli.tHoi майстернi Остапчука Олега
михайловича
Наказом Ng6-оП вiд 26.0 l .20 l7p. призначено вiдповiдаJьним за пожеlкну безпеку на пiдприсмствi та за }rтримання й
експлуатацiю засобiв протипожежного захисту iHilteHepa з органiзацiТ перевезень та сл]ужби експлуатацiТ Курсика Сергiя
Олексiл]овича.
наказом Jф 5-оп вiд 3l липня 20 l9p. призначено вiдповiдального за органiзацiю обслуговування та ремонт
технологi.tного обладrtання iHrtteHepa з органiзацil'еttсплуатацiт та peMottTy Савiцького олександра Валерiйовича,
наказом Nq 5-оп вiд 3 l липня 20l9p. цризначено вiдповiдальtlого за безпечilу експлуатацitо та органiзацilо проведення
робiт на техгrологiчному обладнаннi начальника ремоtlтно-механiчноТ майстернi Остапччка Олега Михайлови.lа.
Наказом Nq6-ОП вiд l 9 вересня 20 l 9р. затвердженно в новiй редакrtiТ з змiнами та доповненнями та введено в дiк)
наступнi iнстр)zкцiТ з охороrrи працi:
- lнструкцiя з охороt{и прачi Лч l для водiя
- Iнструкuiя з охорони праLti Nl 2 лля слюсаря з ремонту колiсних транспортних засобiв
- Iнструкuiя з охорони прашi Ne 3 лля електрозварника
- Iнструкuiя з охорони праui ЛЪ 4 для токаря
- Irrструкцiя з охороllи прачi Л! 5 для електрика
- Iнструкrriя з охорони прачi ЛЪ б для сторояtа
- Iнструкцiя з охорони праui Лъ 7 про загальнi засоби пожежнот безпеки
- Iнструкцiя З охорони праui Nч 8 з надання першоiдопомоги при tlещасних випадках
- Iнструкчiя з охороt.lи прашi Nэ 9 при виконаннi робiт на свердлильному BepcTaTi
- Iнструкuiя з охорони прачi Nч l0 при виконалttti робiт на (lрезерному BepcTaTi
- Iнструкuiя з охорони прачi Л! l l при виконаннi робiт на гiлравлiчному пресi
-Iнструкuiязохоронипрашi Nч 12привиконаннi робiтназатоtlуваJlьномуверстатi
- Irrструкцiя з охорони прашi Лъ l 3 при виконаннi робiт на шлiфувальному BepcTaTi
- IнСтРУкцiя З охороI{и праui ЛЪ l4 при виконаннi робiт на вiлрiзному ножовочному BepcTaTi
- Iнструкuiя з охорони прачi Л! l5 при виконаннi робiт на висотi



- Iнструкцiя з охорони праrri Nчlб для фрезерувальника
- Iнструкцiя з охорони праrri JФl7 при виконаннi пiскоструминних робiт
- Iнструкцiя з охорони прачi Nчl8 при роботi на мийнiй машинi
- Iнструкцiя з охорони праui Л!l9 при виконаннi ванталtно-розванта}кувальних робiт
- Iнструкцiя з охорони працi NЬ 20 для водiя наваtlта)I(увача
- Iнструкчiя з охорони працi N9 2l з електробезпеки для працiвникiв неелектротехнiчного персоналу (I група
електробезпеки)
- Iнструкuiя з охорони прачi Л! 22 для оператора заправних станuiй (ДЗС)
- Iнструкrriя з охорони праui Nэ 2з пiд час приймання, зберiгання й видачi пilливно-мастильних матерiалiв та заправляння
ними траIJспортних засобiв
- Iнструкuiя з oxopoHl.,l прачi Nэ 24 при роботi з електроiнструмеIlтом
- Iнструкцiя з охорони праui Nl 25 пiд час робiт з ручними iнструмеtrтами та пристроями
- Illструкшiя з охорони прачi Л! 26 пiд час викоt]ання UIино монтаlкних робiт
- lнструкuiЯ з охорони праrri Nl 27 для працiвника який перебувас у вiлрялженнi
- IнструкrriЯ з охоронИ праui М 28 при роботi з котлами, що працtоють tla твердому паливi
- Iнструкцiя з охорони пРацi Ns 29 пiдчас роботи з ручним пневматичним iHcTpyMeHToM
- Iгrструкuiя з охорони прашi ЛЪ 30 при роботi з комп'Iотером, принтером, ксероксом та iншою орrгехнiкоrо
- Ir,lструкцiя з охорони праui J\Ъ 3l пiд час робiт з вантажопiдiймitльtlими машинами, якi керуrотiся з пiдлоги
- Iнструкцiя з охорони прачi Nч З2 при виконаннi стропальних робiт
- Iнструкцiя з охорони праui Лi:33 при роботi на сушильному барабанi сБ-6з0-6000
- Iнструкuiя з охороl]и праui Лэ 34 з провелення газонебезпечних робiтта робiту вибухопоrкеrконебезпечних зонах
- Iнструкцiя з охороIrи прашi JФ 35 при роботi на торцювальнiй пилi.
праuiвники тов трАнс-н забезпеченi спецiальним одягом, спецiальним взуттям та засобами iндивiдуального захисту
вiдповiднОдо вимоГта норм, встановлеIIИх законодавСтвом (костЮми, страхувzuIы;i лямо.tнi пояси, захиснi окуляри,
шкiрянi tlеревики, рукавI,rчки, навушники, респiратори тощо). Видача праuiвникам i
поверненIlя ними спецiального одягу, спецiального взуття та засобiв iнливiлуального захисту облiковуеться в особистих
картках облiку спецiального одягу, спеttiального взуття та iнших засобiв iнливiлуального захисту"
Нормативно-правова, матерiальttо-технiчна база вiдповiда€ вимогам законодавства з питань охороIlи прачi та
промисловоi безпеки. Пiлприсмство мас навчаJlьно-методиLlне забезпе.rення для органiзачiт роботи a nuuuunn, ,u
перевiрки знань з питаI{ь охорони працi.

в

в х<урналi реестрачiI iHcTpyKTa>KiB з

допуску, у якому перелбаченi |Рон1 пр.ашi на робо,rому MicTi, Роботи на висотi проводяться по наряду-
Týýxll1,IHl заходи по ttiдготовки та безпс,tному виконанню чих робiт.робiтники забезпе,rен i технiч , iHcTpyMeHToM, засобами iндивiдуального захисту, iнструкчiями з

охорони працi.

/,, -u Р.

Щеклараuiя заресстрована у хtурналi облiку суб'сктiв господарюваtIня у територiальному органi Щержпраui

)о р. л!

Примiтки: I. Фiзrtчна особа - пiлпlrlrсмець cBoT]\,l пiлписом lIалас згоду lra обробку персоIlмьних даних з MeToto забезпе.lення вико}lаIlня вимогПорялку вила'ti дозволiв lIa вltкоllill]lrя робi,г пi,rlllt,ttцсttоI ttсбезпекl.t та }lа eKcllJlyaTattito (застосуваtlrtя) Maltttltt, механiзмiв,
у статко Rа l I н я t l i лв и t I (е l t oi tte бе:] пс lK t,t,

2, РесстраuiliнИй HoNiep облiковоТ картки пла1,1Iика ttoлaTKiB lic за,]Ilачас-l,ьOя (liзпчltt,tми особами, якi черсз cBoi релiгirirri псреконанllя
Вi,llПlОВЛЯtО'ГЬСЯ ВiД 1:ioro ПРlll'illяТТя 'га повiлопtttлlt llpo tte вi.,tпоltiл,,пп,у opi о,,у дсрп(авllоI пола1ковоi, слул<би i MatoTb вiдмiтку в
паспортi.
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