
вiдповiдностiматерiально-технiчно[#"#J*lt*'iконодавстваз

В idoMocmi про р обоmоdав ця :

питань охорони працi

мале пidпрuемсmво з обмесrcеною вidповidашнiсmю ккванm>

мlсцс ll дсржавноi рссстрацii,

серIя I номср паспорга, ким i коли виданий,

мiсце проживання,

Iнформацiл про паявнiсmь.dоеовору сmражування цавiльпо'i BidпoBidaJlbиocmi переd mреmiмао с о б ам u с mо с о, в н о в id шко dy в ап Hi п а сл7D Ki в м о r,а, iB o,'t ш ко d ане YкJIадався
(наймелrування страховоi компанii,строк лii страхового полiсу, номер i дата його видачi)

з охорони працi - не проводився.

l

;ffii,а"J."",ir"н:ft*,*н#-;ff"ffi#J,т.Ё:п#i;;ц;;;i;;;.;;;;;ё;;#lЁ;,жТ,:ёХТ,.ffi"'*;Ж;

ввантtDкопiдiймальнi крани та машини (п.10 Щодаток 7):, автомобiльний кран КС-5 57lз,завJ\Ь 165, 2006 ро*у 
"'""9rовлення, 

краiЪа походження Росiя;- тельфер електричний Т-102з2, заводський },lb8958460,1989 й; виготовпення, краiъа
- кран мостовий пiдвiсний керований з пiдлоги , вантzDкопiдемнiсть - 1о0 т., заводськийNь77 1.,20 1 7 року виготовлення, краiЪа lrоходження YKpaiHa,- кран мостовий пiдвiсний керований з пiдлоги ,'"ч"rч*опiдемнiсть - 3,0 т., заводськийМЗ652.,1988 року витотовлення, краiЪа походже"r" iPCP,_ краН мостовиЙ пiдвiсниЙ керованиЙ з пiдлоги , 

"ч"rч*опiдемнiсть - з,2 т., заводськийJ\Ъ543 9., 1 988 року виIотовлення, краihа походже""" iPCP,- кран мостовий пiдвiсний керований з пiдлоги , uчrrч*опiдемнiсть - 5,0 т., заводськийМ2475,1989 року виготовлення, краТна походження СРСР,- кран мостовий пiдвiсний керований з пiдлоги , 
"ч"rч*Ьпiдсмнiсть - З,2 т., заводський Jtr152,2020 року виготовлонняо KpaiiHa походження Украihа

пiдвищений ризик виникнення травм



- виробнича база МПзоВ <<Квант>, що знаходиться за адресою м.Злолбунiв , вул .Шевченка 1отериторiя Украihи

IHtui вidомосmi:

На ПiДПРИеМСТВi згiдно нак.ц!у ЛЬ 11 вiд 05.02.2019р. призначено вiдповiлаlrьних осiб заздiйснення технiчного нагляДУ за безпечною експлуатацiею 
"u"r*onioit*-"r"x KpaHiB,пiдiйма,lrьНих пристрОiЪ i вiдпоВiдногО обладнанн я - Хоманtщ Днdрiл Mtlxaй1toBtlчao якийпройшов навчання в ЩП кРiвненський Етц> i виявив потрiбнi знання законодавчих aKTiB зохорони працi, надання домедичнот допомоги потерпiлим, гiгiсни працi та елоктробезпеки вKoMicii Управлiння.Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення JrlЬЗ462-118-19, протокол Ml18вiд 20,09,2019р,, <Правил охорони 

1рачi пiд час робоr, з iнструметами та присторями>, <ПравилОХОРОНИ ПРаЦi ПiД ЧаС ВикоЕання робiт на висотiц ДБн А.з.2 i-zoog nc".r.inu.ru"rЙ;i;t'^
безпекИ працi, Охорона пРlцl та промислова безпека в булiвництвi> в KoMiciT Управлiння
Щержпрачi у Рiвненськiй областi посвiдчення М3462-118/б_19, протокол Jфl18/б вiд 20.09.2019р.,кПравил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальнr* npu"i", пiдiймальних
пристроiЪ i вiдповiдного обладнання), кПравил охорони працi пiд час вантажно-
розвантажуваJIьних робiт>, кмiнiмальних вимог з охороrй працi на тимчасових або мобiльнихбулiвельних майда.нчи_ках), кПравил безпеки систем йо.rоa.ч"ання>>, <Правил охорони працiпiд час експлуатацiт обладна"н", що працюе пiд тиском>, в koMicii Управлiння.щержпрацi уРiвненськiй областi, посвiдченНя м з4оz-t 18/в-19, протокоЛ Nsl i8/B ви 20.09.2019 р., <Правилохорони працi пiд час експлуатацii навантажувачiв>, <правил о*оро"riрацi пiд час вантажо-
розвантажувальних робiт> в KoMiciI Управлiння,Щержпрачi у РiвнЁнськit областi, посвiдчення Jt{b450-11-19, протокол М11 вiд 08.02 29|,?Ц.:,_yае iv.p 

" 
KoMicii Управлiння !ержпраui уРiвненськiй областi посвiдчення M3462-ii'Buu-tq, rrfroro*on }lb118/; вiд20,О9.2019р ;ВiДПОВiДа;rЬНОЮ ОСОбОЮ За СПРавниЙ технiчниt стан - Гоdованюк poMtaH лноmолiйов',1ч , якийпройшов навчання в.ЩП кРiвненський ЕТЦ) i виявив потрiбнi знання законодавчих aKTiB зохорони працi, надання домедичнот допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки вKoMioiT Управлiння !ержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдченно мз+Sо-t 18-19, протокол м118вiд20,09,2019р,, кПравил охорони п_раui пiд час робоr" з iнструметами та присторями>, кПравилохорони працi пiд час виконання робiт на висотi>, дБН А.3.2 -1-zoog <Система стандартiвбезпеки працi, Охорона прlцi та промrслова безпека в булiвництвi> в KoMicii Управлiння

,Щержпрацi у Рiвненськiй областi посвiдчення МЗ450-118/б_19, протокол Mt tBzO 
"iд 

20.09.2019р.,кПравил охорони працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiйма-тlьн;-р;;i;; пiдiймальних
ПРИСТРОiВ i ВiДПОВiДНОГО ОбЛаДНаr""ri, кПравил охорони працi пiд час uurrru*"o_
розвантажувttльних робiт>, кмiнiма-пьних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльнихбудiвельнИх майданЧиках>, <ПравиЛ безпекИ систеМ йоrrо"ru"ання>, <<Правил охорони працiпiд час експлуатацii обладнан"п, що пРацюе пiд тиском>, в KoMiciT Управлiння,Щержпрацi уРiвненськiй областi, посвiдченНя м з4sо-t 18/в-19, проrо*оП Jфl 18/В вй zo.oq,Z.19 р., <Правилохорони працi пiд час експлуатацiт навантажувачiв>,'кправил о*ороr"'iрацi пiд час вантажо-
розвантажувальних робiт> в koMicii Управлiння Щержпрачi у РiвнЁнськiЁобластi, посвiдчення Ns4з1,| 1-19, протокол М11 вiд 08.02 .2019 р.,; вiдповiдал'iн"й за безпечне виконання робiт поперемiщенню вантажiв , за проведення пЪрiоличних оглядiв вантажозахоплюючих пристроiЪ iтари : начальник дiльницi BpiM Назаруу_оуексанdр Валlенmановlлч,який пройшов навчання вТоВ кРiвненський ЕТЦ)) i виявив noiiiO"i знання.чпо"одч"r"* u*riu з охорони працi, наданнядомедичнОi допомоги потерпiлим, гiгiени прачi та електробезпеки в KoMicii Управлiння
Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдченЪя Ns530 -lg-20,протокол Nsl9 вiд 13.11.2020р.,<Правил охорони працi пiд час роботи з iнструметами та пр"Ъ.ор"*"u, uПрur"п охорони працiпiд час виконання робiт,u 

"r.оЪiu, дБн А.зi-2-2009 кСистема стандартiв безпеки праui.Охорона працi та промислова безпека в будiвництвi> <Правил о*оро"" працi пiд час вантажо-
розвантажувапьних робiт> в KoMiciT Учр-u:чr_цlя,Щержпрацi у РiвнЙськiйЪбластi посвiдченняЛЪ530-19-б-20, протокол М19-б вiд 13.f t ,202Ор.,;Ёрч;;п охорони працi пiд час експлуатаuii



ЕавантЕDкувачiв>, кПравил охорони працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiйма_тlьних KpaHiB,
пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнанн"u, пгiрч"rл охорони працi пiд час rч"rч*"о-
РОЗВаНТФКУВuIЛЬНИХ РОбiТ>, <МiНiМалЬних вимог з охорони працi 

"u,"r"ч"ових або мобiльних
будiвельнИх майданЧикахD, в KoMiciT УправлiнНя Щержпрацl у Рiвненськiй областi, посвiдчення
Ns 530-19-в-l9о протокол Ns19-в вiд 13.1 1.2020 р., мае III гр. B-KoMiciT Управлiння [ержпрацi уРiвненськiй областi протокол М19-а вiд 13.1 t.iozop .

На пiдприсмствi згiдно наказу J\ъ з0 вiд 1 8.07.2018 створена комiсiя по перевiрцi знань з питань
охорони прачi та електробезпеки:

Голова KoMicii:
_ Хоманець Андрiй Михайлович - директор технiчний ,який пройшов навчання в,ЩП

<РiвненсьКий ETI]> i виявиВ потрiбнi з"а"""Ъа*о"Ъдu"""* aKTiB з о*оро"" працi, надання
ДОМеДИЧНОТ ДОПОМОГИ ПОТеРПiлим, гiгiени прачi та електробезпеки , *Йi.iт Управлiння
Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення Ns3462_11Ъ-19, протокол Jфl18 irдZо.оg.Z0l9р.,
кПравиЛ охоронИ працi пiд чаС роботИ з iнструпrетами та присторями>, кПравил охорони працi
пiд час виконання робiт на висотi>, дБН А.зi-2-2009 кСийемч Ь"чrдчрriв безпеки прачi. '
Охорона працi та промислова безпека в будiвництвi> в KoMicii Управлiння Щержпрацi уРiвненськiй областi посвiдченНя NsЗ462-118/б_19, протокоЛ J\ь1187б вiдZО.оg.Z0l9р., <irравил
охорони працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiйма_llьних KpaHiB, пiдiймальних приЪтроiЪ i
вiдповiдного обладнання>, кправил охорони працi пiд час вантажно-розвантажув.}льних робiт>,кмiнiмальних вимог з охорони працi ,а,rr"асових або мобiльних будiвельних майданчиках)),
<Правил безпеки систем газопостачанняD, кПравил охорони працi пiд час експлуатацii
обладнання, Що працюе пiд тиском>, в комiсil'управлiння.щеiжпрацi у Рiвненсiкiй областi,
ПОСВiДЧеННЯ М 3462-118/B-19, ПРОТОкол М118/в вiд20.09.2ОiЯ р., пПрч"rп охорони працi пiд час
експлуатаЦiТ навантаЖувачiв>>, <ПравиЛ охоронИ працi пiд чаС 

"ч"rч*о-РозвантажУвальних робiт>в KoMicii Управлiння ,Щержпрацi у PiBHeHc"niи областi, посвiдчення м +Ъо-t 1-19, прото*оп лЬ11
вiд 08,02,2019 р.,; мае IVгр. в KoMicii Управлiння,Щержпрацi у Рiвненськiй областi посвiдчення
М3462-118/а-19, протокол Jф118/а вiд 20.09.2019р ; 

-

Члени KoMicii:
- Гнсздiлова ольга Олександрiвна - заступник директора з оп

(пройшла навчання i перевiрку знань законодавчих aKTiB з охорони працi , надання домедичноi
допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електобезпеки у ,ЩП кРiвненський ЁТЦu, посвiдчення Мз449-| 18_19, протокол м1 18 вiд 20.09.20l9 р. <Правил'охорони працi пiд час роботи з
iн9тqуметаlли та присторями), кПравил о*орЪr" працi пiд час 

""*оrч""Йобiт на висотi>,,,ЩБН
А.з.2-2-2009 кСистема стандартiв безпеки працi. Ci*oporu працi,u.rроrr.лова безпека в
бУДiВНИЦТВi> В KoMicii Управлiння Щержпрuцi у РiвненськiйЪбластi посвiдчення N3449_118/б_19,
протокол Jю118/б вiд 20.09.2019р., кПравил охорони працi пiд час експлуатацii
вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiйма-тlьних пр"irроТв i вiдповiдного обЙнання>, кПравил
охорони працi пiд час вантажно_розвантажувальних робiт>, кмiнiмаль"r* u"ro. з охорони працi
на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках), кправил безпеки систем
гЕLзопостачаЕня>, <П_равил.охорони працiтliд час експлуатацii обладнаннЯ, Що працюе пiдтиском), в KoMiciT Управлiння !ержпрачi у PiBHeHcbKiй областi, посвiдчення Ns 3449-118/в-19,
протокол М1 18/в вiд 20.09.2019 р., ; <Правил охорони працi пiд час експлуатацii
навантажувачiв>>о <правил охорони працi пiд час ванrажо-розвантажувальних робiт> в koMici1
У_правлiння Щержпрачi у Рiвненськiй областi, посвiдчення Jф 430-11-i9, протокол ЛЬ1l вiд
08,02,2019 р.,мас IYц.. в KoMiciT Управлiння.Щержпрацi у Рiвненськiй обйтi посвiдчення NЬ875-

- Германюк Панас Терентiйович - головний енергетик
(пройшов навчання в,ЩП кРiвненський ЕТЦ) i виявив поiрiбнi знання законодавчих aKTiB з
охорони працi, надання домедичнот допомоги потерпiлим, гiгiени праui та електробезпеки в
KoMicii Управпiння Щоржпрацi у Рiвненськiй обласii, посвiдченно мз++в-t 1s-19; протокол м118
вiд 20.09.2019р. кПравил охорони працi пiд час роботи з iнструпrетап4и та присторями>, <Правил
охорони прашi пiд час виконахня робiт на висотi>, дБН А.з,i-2-2009 <Система сiандартiв 

-

безпеки працi. Охорона працi та промислова бозпека в будiвництвi> в KoMicii Управлiння
,Щержпрацi у Рiвненськiй областi посвiдчення J\Ь3448-118/б-19, протокол Jф118/б вiд 20.09.2019р.,



кПравиЛ охоронИ працi пiд чаС експлуатацii вантажопiдiймальпих KpaHiB, пiдiймаlrьних
пристроiЪ i вiдповiдного обладнанняD, <Правил охорони працi пiд час вантФкно-
розванта)кувальних робiт>, кмiнiмальних вимог з охоронй працi на тимчасових або мобiльнихбудiвельних майданчиках))' <Правил безпеки систем гff!опостачання))' кПравил охороFIи працiпiд час експлуатацii обладнанr", що працюе пiд тиском>о в KoMicii Управлiння rЩержпрацi уРiвненськiй областiо посвiдчення м з++в-t rBbrq, ;ротокол М118/в 

"й 
zo.og.Z019 р., <Правилохорони працi пiд час екс[луатацii.яавантажувачiв>,^<Правил охорони працi пiд час вант,uко-розвантажувальЕих робiт> в koMiciТ управлiння.щержпрацi у РiвнЁнськй областi, посвiдчення Ns429'|1-19, протокол Nsl1 вiд 08.02 ?9|2g.ji,rч;3й.- " 

*оriЪiт Управлiння.щержпрацi уРiвненськiй областi посвiдчення Лb3448-i ibbiq, .r!оrо*оо М118/а ви 20.09.2019р ;).

. На пiдприемСтвi наказОм вiД 02.08.2016р. Nч38_створена служба охорони працi пiдкерiвництвом заступлика директора з охорони працi Г"ездiпоrоi опrЙ Оп.ксандрiвни. ПройшланавчанЕя i перевiрку знань законодавчих актiвзЪ*орЪ"" працi , надання домедичноiдопомогиПОТеРПiЛИМ, ГiГiеНИ ПРаЦi Та електобезпеки у ДП орii"енський Етц>, посвiдчення м з449_1 18_19, протокол М1.18 вiд 20,О9,2019 р. <ПравЙл о*оро", працi пiд час роботи з iнструметtlпdи таПРИСТОРЯМИ>, КПРаВИЛ ОХОРОНИ Працi пiд час 
""*Йч""" робiт на висЪтi>, дБн л.з.2-2-2009ксистема стандартiв безпеки.rрuцi. Охорона npuuiБnpor""no"a безпека в будiвництвi> вKoMicii Управлiння ,Щержпрачi у Рiвненськiй оdластi посвiдчення М3449-1 18/б-19, протоколJ\bl 18/б вiд 20.09.2019р., пПра""r, охорони працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiймальнихKpaHiBo пiдiйма,пьних пристроiЪ i вiдповiдrоЙ оЬпчi"*rя>>, <<Правил охорони працi пiд часвантФкIIо_розвантажувальних 

робiт>о кМiнiма-trьних вимог a о*ороr, 
"о*r на тимчасових абомобiльних будiвельних майданчиках)), кПравил безпеки систем гtrlопостачання), кПравилохорони працi пiд час експлуатацii обладнання, Що rо._uрч пiд тиском>, в koMicii УправлiнняЩержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдч.r*" fo iццg-tl8/в-19, протокол ЛЬ118/в вiд 20.09.2019р" ; кПраВил охороНи працi пiд чаС експлуатацiй"ч"ru*у"ч.ri""iпПрч;"л охорони працi пiд часвантажо_розвантФкувальних робiт> BKoMicii Управлiнн" Д.р*прчui /ГБr.".ькiй областi,посвiдчення ЛЬ 430-11-19, протокол Nsl1 вiд 08.Ь2 .эоigр.,rч.IV.р. ъ *;rl.ii Управлiння

,ЩеРЖПРаЦi У РiВНеНСькiй областi посвiдчення Ngs75--2Ъ-i;;;ffi, irirЧrz" вiд 20.09.2019p ;).

РозроблеНi та затвеРдженi rтчоY директора iнструхцiТ з охорони працi (Наказ ЛЬ4 вiд02'01'2019р" Наказ ЛЬ49 вiд 25,11.2019р.) дпi;;i;ь;Ь.сiп згiдно *'rur"b"o розпису та по видахробiт, якi виконуються на пiдприемствi.
I

працiвники здобули професiт у Нкк , а саме машинiст крана автомобiльного, машинiстиЩО КеРУЮть кран-балками, якi керуються з пiдло.",.rроrr*ir;;;;;Ё"и навчання таперевiрку знань з питань охорони прачi Про.опоп Проiо*оп, м 1-6 вiд 06.01.2020р,

працiвники проходять iнструктажi вiдповiдно до Положення про порядок проведеннянавчанпя та перевiрки знань з питань охорони пРацi.

працiвники проходять первиннi та перiодичнi медичнi огляди, проходятьпсихофiзiологiчнi експертизи в дП KPiBHeHciK; Бiц; .u рч*уrrо*ЪоЬойчuч".
працiвники забезпеченнi спецодягом, спецвзуттям та засобами iндивiдуаJIьного захисту,вiдповiдно до Положення про порядок забезпечен"".r|ччi"r"*i".п.цйним одягом,СПеЦiаЛЬНИМ ВЗУГГЯМ Та iншЙми засобами i"д""Йу*""Ъ.];;;;йffii nк"*ru, cal\'e

Ж?r"у;%;;оr;:"*",рУкаВички, 
окУляри 

'ч*,.ri 
uiд*рr"i, *ypr*u у".пй*ч, каска захисЕа,

МПзоВ <Квант> зареестровано !екларацiя Nb026 вiд22.О2.2019р. Роботи в колодязях,шурфах, траншеях,fiотлованах, бункерах, камерах, колекторalх, замккутому просторi (емностях,боксах, топках, 
"РУ9оIчол"о4ах); роботи в9рхолазнi та скелелазнi; зварювальнi роботи,,Щекларацiя Ns070 вiд 06,09,20r jp. 

роботи, *о ""*о"у..ься на висотi понад 1,З метра., M.HTEDK,демонтаж, ремонт, технiчне обслуговуваIIня, реконстрУкцiя вантажопiдйr*"""х KpaHiB.Щекларацiя J\b325 вiд 1 7.08.2020р.



працiвники забезпеченi вiдповiдними нормативно-правовими та навчаJIьно-
методичними матерiалами з питань охороЕи працi.

УjJi,::9,?:I:"j::::,л1'.Т:111Уrч*.ru ооrчyаун: вимо| законодавства з питань охорони працi
безпеки, наявнiсть с.тужби охорони працi, iнструкцiй, iнформацii про npo*o.n* пuuчання та

та матерiально-тtхнiчноТ бази, навччLльно-методичного забезпечення)

м
. l.U.Люльчак

(iнiчiали та прiзвище)

<<24

ltcypHaJri облiку суб'екmiв mерumорiшльному
ореанi,Щерхспрацi 20_ р. ЛЬ

Примiтки:
1, Фiзична особа - пiдприемець cBoiм пiдписом надае згоду на обробку персональних даних зметою забезпечення викон€tння вимог Порядку видачi дозволiв 

"u ""*о"йня робiт пiдвищеноiнебезпеки та на експлуатацiю (застосумння) машин, r.*ч"i.ri"; у;;;;;"ня пiдвищеноi
небезпоки.

2. РесстраUiйниЙ номеР облiковоi карткИ платника податкiв не з.вначаеться фiзичнимиособами, якi через своi релiгiйнi переко"а""" вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомилипро це вiдповiдному органу державнот

ЗАРЕССТРОВАНО


