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LOgцаýции),

рссстраlliйrrий Horrcp облiковtli ltар.tIiи llла tкика пollarKiB, rKlMep rcлефопу, ,,*u",i,o*"1,, urrp""o 
"r"napnnuoi 

поlfiти;

Мiсце lзиконанI{Я робiт: 33001, PiBHeTrcbKa обл., Рiвненський район, M.PiBHe" вулиця Бiла, булинок l6,
територiя Украiни

Iнформаuiя про наявнiс,гь договору страхування цивi;тьt-ttri вiдповiдальностi перед третiми
особами стосовно вiдшlкодування tласлiдкiв Йоlr<ливоi шкоди н9ущда4ар_ся

(найлtсtlуваtrня сц]ltкоRоi KoMuaнii, crpoK лii cTpaxoBol tl tltlлiсу, номер i Jlalyr його tsилачi)

lнформацiя про проведення добровiльЕого аудиту з охорони працiце_др9д9ддý9д
(дата проводеl*пя аулпrу)

я Зо

(прiзвище, iм'я r,а по батьковi KepiBHr,Ka юридлlчноi особи або фiзичноi особи - пiдприемця)

цiею декларацiсю пiдтвердitсую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов працi вимогам
закоt{одавства з питаЕIь охорони тrрацi та промисловоi безпеtси пiД час виконання таких робiтпiдвищеноi небезпеки та/або екслJIуатацii (застосування) таких машин, механiзмiв, устатковання

Зварювалlьнi роботи (п.15 додаток б Порядку)

Кiлькiсть робочих мiсць 3 . в тому числi на яких icH}rg пiдвищений ризиrс ТРаВМ:,]

ltiltbtcicTb робочик lrictlb, v TtrMy числi тиц па якlrх icrryc пir:tвищеIrпй р!виl( виниюIеItлlя тl]itBNI,

бУЛiВе:rь i СIIОРу,ц (Iryипlilцеrtь), виробtlи.tих rrб'екгiв (rlexiB, лiлылиllь. сr,р_uсг}рлплх пiдроздiлiв)

IHrшi вiдttэмоотi

Наказом N 8 вiд 02.03,2020р. призrrачено Кругляка олександра Юрiйовича. вiдl]овiда:rьно-



рфlда:gму чцсл1 qлектроз д ТОВ <{}-IayKoBo
виРОбrrg.а фiрма*<<0:{ЗИС ТЕХlIQЛОДЩi>> закоqодадчiх aKTiBlз охорони цр*ацi. ,наданщя

домеди,tнtli lIопопцоги п sдqк,грабgзпеки поавiд " Jф 475-29_-Ц
гrротокол Jф 20 вiд 04_Ц2019р. ]'ГФавил охорони пparli в деревоQбобнiй промисловостi". "fJ,равил"
,оJараtц!__цр&]дцliд час фарбувальнц }lb 475-20-в-19 протокоrr Мl 20-в вiд
ИlO2ШgР_ "ЦРЕЩил _оIорони_ працi пiд час роботи з iнсJрумен,гами ,га пристрояýци"л "Прари"гl
9ýар9Ци_-gрецLдiд час викоа.нння Lобiт tla висотi"ДБFI АЗ.2:2-2009. "Сис:гема с,гаl-rдартiв бýзý:дц
ЦD.9Цi.ОХОР9Ца працi i цромиqrrова безце*ка в будiвництвi"l'Лравил безцg.кцоис,гем_дезопостаrIаrл+d. "

Цравил будови i безпе.rноi експлуатацii пос}zлилl . tцо працюють пiд тиском"."Пiд час експltуатацj!
РЗЦ]3Д ль:гд
i}}tмогц_L9дqрQццдрацi на т,имчасових або мобiльних будiве.irьних ма.йданчиках''.''Правил trхорони
драrдi пjд ча_С_вqнтажо:розвантаJс)zва,льчдх.ро.бi_т". ЕQq,в!дзеsня Щч 47ý_20-б-]9 пр9токол_Jф ?а- _Ец
04Jg2!Др-4 гр. до 1000I]. шротоrсол NЬЗа вiд 21.08,2020р.475-20-а-19 вiд 04.1Q.20l9p ТОВ
кtiвдgкькиLqкопетр.9ншqх ц д}

,Fla rriДпри.смствi наказом ЛЬ 5 _вiд 02.03.2020р. g,гворено сл}/iкб)/ з охороrrи працi _д.iд
КýРlЭЦilцIЕад4_Директора вик.онавчого"Шевчука Русда,на Стегrановича " який пройшов навч.ання i
rlepcBiplcy знаllь у ТОВ <оАзиС т,ЕхнолОджI>. законодавчiх aKTiB з охорони працi. надаlt,лtя
д}N,!едичЕ9i дсlцомоги поr,ерлiлум дгiсни .праrii з!л електробе:зпекrд лосвiдчеrrня }tb 4!3l3:2a
црtl,гокt л Лq2З вiд 28

Мпi:{ час робо,ги з iuструментами та присrроями". "Правил охороIlи праr{i пiд
час викоангrня поOlт на цисQтi"дБн А 2-2-2009. "Системrа стандар,гiв безпеки працi,охорона пparti i
проп&Lс:rQва безпеrса в_будiвншrтв_|]__"цда_вил бе_здеlси сцстеryr Jззогтостачанля ". "Цравил охорони
rrРаЦi гriд час експлуа,гацi посудин пiд тиском""Правил охорони працi на автомобiльном},:рацgдgд{
д529ц!д39ння Ng 443-23-б-20 протокол }lЬ23-б вiд 28.05.2_0?_0р.. "ГIравил" охоrэонц працi пiд _,.lзQ
ГаЗOеJIек'Iррун0!:9._каЕIакIц9I,о. кисневог0 ,га плазмового рiзатrня металiв""]Lравил охорони шрацi пiд
Чаý_ JеаР!аЕаНЦя" гrОсвiд'Iення Jф 443-23-г-20 протокол ЛЪ2З-г, вiд 28,05.2020р. "Пiд чао екслл,чатаrцi
ц4ЦЩопiДiйhЦЛЬНиХ, i вiдrlовМчlщЕi
ВИМОГи З оХоронц_ прtlдi lrtt титrлчасових або мобiльних 0удiвельних майданчиках""Пiд .|aQ

.еlýдJtуда!дlt навантажувачiв в деревообобнiй промисловостi''-_Драдид
gх9рони працi пiд час фарб}/вальrrих робiт" посвiдчеrrня Jф 443-23-в-20 _црдтокад_Д23ý Bilr
aEýJaaqL f .rр. до 1000t]" црртqцqл NчЗа_вiд 21.08.2020р. 147_-3-а-20 вiд 21,08..2_020p..Joý
11Рiвненський експе

Нqказ9дД_Д4_вiл 02.0-].2020р, затвердrкет,rнi" кПолtlхсення про сл}?Iсб}, охоронц пpalti>.
<<]lолотсення про навчання та перевiркч згrань :з питаrр охорони працi >>- <<I]pcl систем}z oц]Qpoitlt
цIrацi}. кI[оло>lсеНдя прО порядоК прорgдегlЧя медичJrЗrх оглядiq>, <llоло>lсення прО порядоК вицачi ЦLq@y>^ <Полоrrýчня пр(l. гrро лсlрядок забеrrтечення пр .ипл
аJ{дгаlvl. сл9цIальци нrп4мд засобами ilrlttвiдч-ального захисту>.

F{аказопц ЛЬ 1 затвердлсено .rа ввелено в дitо iнструrсцii з пит,ань oxopoHpI праr{i пд
ýLQIJIёдLЕООтях r:a за видами рсlбiт. Iнструкцii зарессr:рqванi в Ж]/рна{Ii peccTpaltii i,нстrуцщiй з
аrlqр9цg"дрgцi'га виданi з записом в Журналi вrrда.лi iuструкцiй з охсlроtrи працi.

НаЦДg\tД&_lO вiд 0]-06.202_0р. створено ц9мiсф по перевiрцi зцаllь з пиr:аr+ь охорtlни працi:

I-олова korvlicii: Вознrок Зордна Валентинiвна * директор. яка прgцдцда нав,rання та rrepeBipky
з
дý)llомоги llотерпi;rим . гiгiсци працi T,a елект,роб_9зпеки поовiдцення ЛЪ 427-23-20 прQrQrсол Jrli:23д!д
2ý-Qý 2Q2Ob "Правил охрдони працi пiд чаЕ_цdцIадаJщАацзаrжуддr

ми та пристроями"-"П;lавдд охорони працi пiд час викоаrrнцд
рФд а
ýglцgка в б)rдiвницт,вi"- "ГIравил бgзпеки систем газрдоста,rаш-tя ". "Правил охороци працi пiд час
ýýýДДЖIаЩ].даqУддццц:g9ýадд*ЦР4виц.о} _рQни*r]рацi на ав:грLл_обiльн_ому траr_r_с_дqртi" ц,рgццlqgлд
fuл J\!23-б вiд 2В.05.2020р*.. "Правиrr охорQни працi пiд час г,азоелектричrrого,



кон,тад:тлIого, щисневог0 та плазмQgого рiзання металiв''''Г{равил QIQ
цосцiдчення ф 427-23-г-20 rrрQтокол Jф2З-г вiд 28,05.2020р,_! ]iц .цо ексгrлуатацiТ ,

ванталtопiдiймальних KpaHiB. пiдiймаlrьних црJтЕ,гроiв i вiдповiднQrо облрдrrання''.'' Iv_Iiнiмальнi
вимоги з*охорони працi на тимчасових або мобiльних будiрельниц*дпайдан,rиках""Пiд чао
9ýаддуашцli наuантаж '."ПрOвил охорони працi в деревообобнiЁ промисловостi". "Прrавиlt
gдgрони rrрацi пiд_час фарбувальних ррбiт" г{освiдченндJф 427-23-в-20 прод-одqдД2i:gди
2В.05.2020р,3 гр. до l 000В. посвiдчення ЛЬl26-З-а-20 вiд 2 ] .08.2020р.дрртокол Jфi_а вiд ji.08 2020р.
rаLкеlвцi,ч."-ци --.д 

,

jЦедщдq!ацЁ

Шевчуý.Р}zqгrаr-l Степаfrович. дцректор виконавчий - який пройшов навчання i перýвiр{Езнагль
у_гQ,в <0Азцс тЕхн драц1. нрданцд домедич д9дýмацl
llýТеРЦЦlИМ ."liДgццпрзцi та електробезпеки посвiдченrrя ЛЬ 443-23-20 прslтокол ЛЬ2З вjд
2_8.05.2020р.. "I]равил охорgни rrрацi гriд час вантажо-р.рзвантахсувадьних робiт,''. ''Правил охорQнg
црзцiдtд:аоэоботи,з iнструмен цдрдщ
ррбir. Hu qц9Qзi"ДýцАз.2-2-2009, "C"_gr.*u 

"rо*цuрriu_б.qпqп" 
пр_uцi.О*орпоu,rpoiii i ,:р._о.*цgr,trда

бе3ц9д3 в будiвниптвi", "Прави{r безпеlси систем газопостачаtллля 'i. "Ilравил охорони пlэацrдrд.Iцq
Q,|ýсцдуртацi.цосудцg пiд тискоМ'l"IТрацg.Л oxpporrg црацiназВтомýlбiлцНо\ц}{ тра.нсПорii" пооВ,lд:.е:lШ
Js 44з-13-б.20 rро,гоподЛЬ2З-б 

"iд 
28.05.2020р.. "Пра*цл о*ороци rLацi niц_*..iiubr, 

"qщ,кg
ПосвiДT ення Лg 443-23-г-20 протокол }Га23*г вiд 28.05.2020р. "Пiд час екстlriуатацii'

дри9'ДВЦд] Miнiмадьrri
Ед]4QIи з охQрони llрацi на тимчзсових аф мOбiльних будiвельних майданqикаx]"Пiд час
ýкýrдуаташ_невентоя(уво.Iiв"л"Ilравил сlхорони пtэацi в леревообобцiй промдýJrовост,i''. iijlравид
0s9!ддцдрешдlд_Yд9-{црOgщьцих ро0iт" цо 3---Zо "воrо-о";т*з_iй-ш_QýаO2QцЗ гр. до ]00QВ.др
llРlЕцqЕý!ýдjlýщЩ

Круш'як.oлексацдрlQр @jrggдр
лtзш в ТОВ <Науцовq в а <<оАЗИС TЕхFIолОджi>>> законодавчiх aKTiB з ойроrтИ
працi. наданrrя домедичнОТ допомогИ потерпiлlаlчl _.l-tгiенИ працi та електрОбеййй лЙвiд.rейя J\!
475-20-19 ПРОТОКОЛ NЬ 2QВiД 04.10.2019p. "Правил охорQ]ци rlрацi в деревообобнiЙ rlромисловоо.r,|,
]Ilравил охороrrи працi пiд час фарбувальни_х роýт'' посвiо.,.irrrо ль 4i5-2б_u_19 n,r,r-non Nп 20_u uin
Q4.10.20l9P, "ПРаВИл ОхОРОrrи rrрацi пiд час роб,9ти з irтсJрументами та пристLояЙиl. "Правил
.QЦОРОНИ ПРаЦi ПiД ЧаС ВИКОаЦння робilна висо,гi"ДБН А3.2-2-2009, "Сисiема-стандарiiu б*-.*
працi,Охороша rrрацi i прtlмислОва безпека в б)rдiвниЦт,вi""I[равИл безпекИ систеМ газопоста.rання''. ''
П,разддб}rдоврl i безде.rноi gксплуатацii посудигr , що працюю,гь лiд тискф'i.ilпiд .lac експлуатаrlii
gанrажо 

" 
i д й мqщ,ц"* др а,F i ц

лlимоLи з охорогrрl прзlцi tla тим.tасових або мобiльних будiвельних майдаlrчиках''"''гIравил охьрониДДЩЭаЦ:ад 2O.ý='q"о :6Й
Иlq2!_19g {_;ц_що t 000В. прщокол Ng3 В.?qZ!pJZJ:2Цa:Lg _uiо 

'ЙJ
s]]lзненський експетро

Працiвt-tики. зайнятi_ццрgýотах з пlлвиtценOю тлебезгlекою пройшли спецiальне навчаннtцl_
llа9,цльно K}zlcoBoMy KoMýiнar:i та здобулИ професiЮ електрогаОзварнцка..ПройшлИ навчанllq та
цgр9_ц]рку знань з пита
лроведенцй вступни.й iноrруктqж з питань oxoptlHp працi з. записом про про_Еедеццjт вДурлазji

лдэацц дхороlrи працi. lно,трчктажi з гrитань охорони працi
ЦРаlРДИЩаШ-Д"lШРи9д49тва,,роuод"rо"rj. зоп""оп,l u Ж),рпuп i,ro_i,pvnTuu,io паЪоФЙГЙЙ-лародп,_
ДОп}zски на виконання робiт лiдвиrцеrлоI небезпекрl ,видаються r:a ресстр]rються в Журналi видачi
наlэядiв-доцусr<Ь

Весь електроirlструмент,про;<олить випробування. Ресстр}rсться в Ж}rрналi облiк}r. перевiрклr
та виIIрOбування gjIeKTpoЦcTpyMqHT та допоfoIi}кного обJIаднiнIJД До H]I0IL
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захист,y в по
и (KooTroM б

> забезгtеченi
i облiков

зас,га

Kit l{l с

захистriвичI11

rrlдп.риýмýц}а та вIд:ае]дд0 до_ l Iолохtення ТOВ KT'I ВоЛl -Л )п l{rI

}iПАоll :

--.НIIАОЦ*0.00-].8i-1-8 <!ЦРаВИЛа ОхОроrrи lцацi пiд час екýплуатацii обпаднання. що праrдrос
пiд TUc.tcoM>:

- нпАогI 0.00-1 8 "ГIрав 1/Ilи]чIаJIьни

п 0.00-1.62-12"
_ I-iпАоi]0.00-4.2 "'Т'и.пове
_ IlгlАоtт 0 l5_98. "
_ [lпА 1.75-I 5. ,

tt_0.00 *7,|1- 12 "Загальнi Bl,T

FIa a,B],oM

а0
oxot]Ot{pl

драцJi гrрацiвнцýiв"
- L{ПАОП 0.00-1.7[-lЗ. "Правила охороrти лрацi шiд ,rac робоr:и з iHcTpyMeHToM та шрис.rроями''
_ нпдоll 0.00_4,12_05. ''Т'ипове поло>lсення пlэо"Ilорядок rrровý:ленъц навчання i перевiрщц

даý@ l,'Y

40. ] - 1,21 -98 кLlравила новок вачlв).

2Q9..

1 HIiAOII 40. l -1.07-01 кП л хисllих
:sIJрдцла оJср,анц едектрдчних меDеж}. _ч&тве!дтsеrтi Г_I_ост_аrrовою KN4y вiд 04.03".1_2и*дЬ

- rlпА()ll 0 -07. (П ltиl(()rIан t] на виоотi>>
_ дБL{ 

^,з.2-2-
(С

- HIl .1-1 .21-98, к и.гtа техлliч
- FIгIАоII 0.00- 15 кП
- }-{гI -7.аЗ47 к

ýудltlsддцццдrФдап:ццадл

(прiзвище, Щ!
т,а промисловоi
охOро}tи пра
TexнlLIHoi

ки систех4
LIilсових iлЬ]:IиХ

ýlr"r.ori осб, якi вiдповiдалоть за дотриманням вимог законодавства з пIlтань охорони працi
LrtjE,TP слух(би охорони. праrдi, iгrотрукцiй про проведення нав.IанFIя та iHcTpyKTarny . ,rrrron"

ментацii, засобiв iндивiдуального захисту. нормативно-правовоIта маr,ерiально-
го забезпечення)

врзвtqý jд
(iнiцiали та лрiзвлrlце)

Щекларацiя заресстрOвана у
оргаrri,Щерхспрацi _ 20__ р. JФ

хtурналi облir<у суб'скr:l'в господар}овання у тери,горiальному

l1риьriтки; l. Фiзична особа - пiдлриеlrець своiпл пiдплtсо]\{ надас згоду на обробкУ персоЕаjъI]их даних З л,16.гою забезпсчсння
BI4KoHaHFl,t вимог ПоряДку видачi дозволiВ на ЬиконанНя робiТ пiдвищоноi небезпекИ та на еосгiпчатацirо
(ЗаСТОСУВання) ltашиlr, механiзпtiв, ус]гатItованнrI пiдвлrщеноi rrебезпеклt.

2. Реестрацiйн1.1й r-lolrep облirtовоi картки пла.гника податrсiв }rC зOзночае].ьсrI
релiпйпi псреконаншI вiдtчtовляються вй його прийняття та повiдомили про
податковоi сл,чжби i мають вiдпri.гку в паспортi.

чсроз cBoi
державноi

Sо
{Доiсtпtок 8 в 1леdсtкцiii[Iоспtо,новu ItM lYs 48 Bid 07.CI2.20l8J.
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