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34551 PiBHeHcbKa обл. Сарненський р-н. с. Вири. вул. ьна 13 Б

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноТ вiдповiдальностi перед
третiми особами стосовно вiдшкодуваIIня наслiдкiв можливо'f щцодц JЦgуIцЦ

наГлменування cTpaxoBoi компанiI, строк лiТ страхового полiсу, номер i дата його видачi

Iнформацiя про проведення /Iобровiльного аудиту з охорони працi - не проводився

Я, Бабюк Щмитрiй IОрiйович,
(ttlliзвпtttсл iьl'я. lto ба,l,ьковi llcpiBttпKa ltlрп,ltпчtltlТ особtt або (li,;lлчrlоl'особи - lti;tttllис,пtttя)

IцiсIо /цекJlараtliсю гri.,tr,верll}кую BiдrlorзiдrticTb маl,ерiалыIо*техIliчноi бази та умов
IIрацi вимоI,ам зако}rо/lавства з l]и],аI{ь охорони IIpal(i ,га IIромисJIоI]оТ безгtеки пiд час
викоFIання ,гаких робi,г пillвиlllеtlоТ небезпеки ,rаlабо eкcllJlyal,arliT (зас,госуваI]ня)
таких маIпиI{, механiзмiв, ус,га,гкоi]аIIlIя Ili/IBиIIleIloT ttебезtIеки:
1) зберir,аlltlя баJIоrIiв iз стисttеtlими,га зрiджеIIими газами (пунк,г 14 дола,гку б
IIодяlrцу):

Кiлькiс,гь робочих мiсць: 1, tIa яких'iс}Iус IIilIвиIItсний ризик оl,римати траIrми: l.
кiлькiс,гь робо,tих мiсць, в тому tlцg;,1т14х, tiа яких icHyc ltiдвиltlений риз14к виникI]еtlt{я травм,

]'Ol] <[3ирiвський II{ебенеt]ий завоl1) мас на ба.пансi пересувнi вагоllчики: за
адресоIо - PiBrlerrcbKa об.ll. СарrlенськиЙ р-н. с. [Jири. By.Tr. IIегI,гра:rьна 13 Б. у
KilrbKocтi б ozt.: ваl,оtIчики lUIя I'I'[I, ваl,оl{чик /UIя робil,ttикiв, саIJiтарно lrобуr,овi
[IримitllеIIня.

булiвеLrь i cllopy,rt (пlrlrMilItorrb). влtробtlи.rих об'скr,iв (rtexiB, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)



Iншi вillомос,гi:
l . I,1a lriдrrрисмс,гвi, зt,iлно I]имоI, с,га,гr,i 13 l3aKoHy УкраТни <I1po oxopol{y праrцi>

l,а }]имоI- мiжt,аlrузевих Itорма,гивI{о-l]равоI]их aKтiB з охорони гlрацi, Ь.гвореrri
вtлгlовi/(tri служби i ltризначенi llосадовi особи, якi llоtlиннi забезпечуI]ати вирiшlеtlltя
конкретIIих IIи,гань безllечtlого ве/(еrtлrя робir, та охорони праlцi.

f]ирект,ор гti7lгtрисмст:ва Бабrок /{митрiй IОрiйовЙч, rIройшr.ша навчання i
rrepeBipKy ЗнаI,II) у 1'ОВ <оазис'I'схttолоджi>:

- законодавIiих ак,гiв з охороIIи гtраlцi, rIадаIJIIя домеличrlоТ 2допомоги по]ерпiлим,
гiгiсни праlli ,га еJтект,робезltеки (посвiдцчснrrя ЛЬ99 -g-20, протокоJI вiд 28.0j .2О2Oр,
Jф9);

- <[IравиJl охороIIи tlparli пiд час розробки роl_(овиllц корисних копалин вiдкритим
способом>, <ГIравил охороI]и гrрацi llizt час експлуаr,ацiТ великован.гажних
автомобiлiв,га iншtих техIIоJIоI,iчгtих ],раtlсrlор,гних засобiв гliд1 час розробки ру.rlних i
неру/iниХ коIIаJIиI{ вi2lкриr,Им сttособом>>, <ПРавиЛ охороIrИ гrрацi пi:r час лрЙrенн" i
сортування, збаt,ачення корисIrих коIIаJIин i ol,pyltKyBaнIrя РУД .га конIlен.гра,гiв>>,
(lrосвi.ll,лення ЛЬ99-9-г-20, IIро,гокоJI вiд 2В.02 ,2о2О р. NЬ 9-г);

- <IIрави-lI безttеки lti71 час IIово/(жеIli{я з вибухоlзими матерiалами промисJIоI]оI^о
rIризначе}tIIя)), <Illс,грукlцiТ IrIo/(o заttобil,аrtня, виявJIеI{ня i лiквiiацiТ вiлмов
сверI(JIоI]иI{FIих заря7liв гrа вi2lкриr,их t,iрничих робоl,ах)) (гrосвiдцчення .;р99 -9-л-20,
протокоJI вiд 28.02,2020 р. Nч 9-,,r);

- кГIравил охороIIи працi гlilt час робоr,и з iIlc"r,pyмe[lToM .га прис1роями)),
<[Iравил охорони гтраlli rri.rt час виконання робiт, ltа-висотi>, /Ir]нд.з .i-z-zoog
<сис,гема ст,атrдар,гiв бсзгtски гrраtli. oxoporla працi i rrромис-tlовот безгtеки в
будiвrrиlt,гвi>>, <IIрави-тr безгlекИ сис,геМ газоIIос,гачанrIя)), <ГIравил охорони працi гri,rц
час ексII"пуа,гацiТ об.ltадtlаtlня, II{О IIраllюС lli21 тиском>, <[IравиJI охорони праlдi Ira
ав,готранспорr,i>, <fIрави"lr охороIIи rrpalli пilц час вантажно-розвантажуI]аJIьних
робiт>, (гlосвizlчення J\Ъ99-9-б-20,IIро,гокоJI Bizt 2t].02.2020 р. jФ 9-В);- <IIравил охорони lrparli 

.lri71 
час ексrIJIуатаrцiТ вантажопiлiймаJIьних KpaHiB,

rriдiйма-цьних IIрис,гроТв i llizllroBi:IlIoI,o об"lrадгtаtlrlя)), <МiнiмаrIьних вимог з охороIIи
lrpalli IIа 1,имчасових або мобillьIlих бу.цiвеlrьrtих май7lаI{LIиках)>, <<1'иповоТ iнс,грукlцiТ
IIо орl,аrriзаlliТ безltсчltоl,о rIpoI]e/\cI{Ilя l,азонебезпечниХ робir:>, кIнс.грукцiя з
орl,аrriзацiТ безIlечноl,о I]е/lеI{tiя воI,[lевих робir, на вrбухо,,ожех<оlrебезIIечrIих
об'скt,ах>>, <<I}имоги l(o роботодавlцilз стосппr,Ь забезгtечеttня безпечноt,о викоIIанI{я
робiт у потеt,tlliйно вибухоltебезпе.lttих сереlIовипIах)) (посвiдченrlя ЛЬ99-9-в-20,
tlpoToкoJr Biut 28.02.2020 р. ЛЬ 9-в),

I-Ia 0,()B <[}ирiвський шlсбеtlевий заRо/l)) llризна.ленi вiдповiда.тrьнi особи за
/tоl,римаIIня вимоI,закоtlо/lавсl,ва з IIи,гаl{ь охороIIи rlparli та IIромисловоi безгtеки Ira
пiдtlрисмсr,вi:

Бо.дlанеllь l}iK,op Васи;rьович -, I.оJIо]]ний irlжerlep;
Сморгiп Андрiй Вiк.горович - I;аI-IаJIьIIик /{CI I
РубllиК СергiЙ l}о.llолимирович ittжettep з Ol I;

, €ФiМlУЦ Rацецтиц !раноRич . I.оJIоI]ний енерге.гик.
1rlpittlrrlttc, iмя, tlo баlьковi осiб. BiлlIoBi,la.ltblttlx,ta /loTpIIMall,,o u,,ro, зu,,о,,пло,,сr,ri.r',,"]rаr'' охороtlи rlpirti larlромисловоТ безltсклt,

2, Створена i фуrrкrliоrlус сJIужба охороrtи праrцi, ttакаЗ JYg 0б107 I'ocll. ч. Bilt
05,07,20l9p. O,roJIloC сJIу}кбу iгrяtеrrср з OlI Рубllик Серг.iй lЗо.llо2lимировиIл, який



пройIхов IIавчаIIня i перевiрку зI{аIIь у /{I I <PillrtetrcbкoMy ексtlертно-r.ехнiчtlому
rleHтpi /_{еряtпраl 1i> :

- зако}Iо/lавI]их ак,гiв з охороIIи ttpalli, IIаданrIя /lомедичноТ допомоги IIотерtti.lrим,
t,il,iсIlи llpalli 1,а еJIскl,робезltски (llосвi7цчеllгrя Л!29б0-102-19, про.гоко.ll вiд1 02,0в.2019
р. JФ l02);

- <IIравиJI охороI{и rrpalli гlill час розробки ро/]овиIIl корисних когIаJIиI{ вiдкриr.им
способом>, <I1рави;r охороtIИ працi rtiд час /(роб,rrення i сор,гування, збаl.ачеllлtя
корисtIих коIIаJIиI{ i огру,чкуваIlня РУд т,а ко[Itцен,гра,гiв>>, <Правил охорони працi гliд
час eKcгt.ltyaTatliT сJIектроуста,гкуваIIня та еJIектромереж FIa вiдlкритих r,iрничих
робо,гах>, кГIрави.lt бсзltеки Iriд час IIово/{жеIIrIя з вибухо,r"й" ма.герiалами
IIромисJ]ового призIIаLIеIIIIя)), <i Iравиll охорони гrрацi пiчl час експлуаr.аrцiТ
великоваI]тажI{их авr:омобiлiв ,га itttпих техrIоJIоI,i.лttих транспор,гtlих засобiв гIiд1 час
розробки Ру/{I{их i rrерудlIих Ko[IaJlиrr вiдкритим сIIособом>>, <Iгiс.грукцiТ з безlrечtlоТ
органiзацiТ та провеl(ення масових вибухiв свер/UIовиFIних заря;liв на вi;lкриr.их
l,iрничих робо,гах>> (rrосвiд{LlеI{IIя Л9 296о-lо2lг-19, про.гокол Bi:t z9.оl.iОtчр.
Лb l02lr,);

- KI Iрави-тl охоро}{и rlpatli lrizt LIac робоr,и з irrcтpyмeнl.oм .га присl.роями)),
<I1рави"lr охорони lrрацi пill час виконанIlя робir, на висотi>>, дБнА.3 .2-2-2оо9
<система ст,андар,гiв безItеки праlцi. Охорона rrрацi i гIромис.тtовоi безtrеки в
булiвниttтвi>>, <L[рави.lr охороIIи rrpalli tli71 час вантажно-розtsан.гажуI]аJIьrIих робiт>,
<I [рави"rl охороtIи rrраlцi на ав,гоl,ранспортi>>, <I Iравиrr будови i безгtечноТ ексгrлуат.аrцiТ
лiфт,iв> (гrосвi;l,лсгtilя }Jb 2960-102lб l 9, про.гокол Bill 02.0В.201 9 р. Jt 1О2lб);

- <IIрави;r безltеки систем I,азоIIостачаIIIIя)), <I1рави.ll охороIjи праlцi rriл час
ексI,IJlуаl'аlцiТ обладнаIIrIя, пlо ]Iрацtос гtiд тиском)), <I1рави;r охорони гrрацi пiд час
eкcпJryaTarliТ ван,гажопiдiймаJIьI{их KpatliB, гriдiймальних rrристроТв i вiдlгrовi/lного
об"цаlIнання>>, <N4irtiмальних вимоI' з охорони гrраrli на тимчасових або мобiJlьIIих
будiвельrrих май2цан,-tиках)), <[Iрави;r охоро}lи працi lriд час ексl1.1lуа.гаlцiТ
I{аI]аFIтаЖувачiв> (lrосвi.,1челtllя J\Гq 2960-102lB-19, гlротокоlt Bi71 02.08.20l 9 р. JФ 1 O2lB);

- < I'иtlоtзоТ irrсr,рукцiТ IIо орI,алliзаlliТ безtlе.{IIого IIрове/lеIIня газолtебезпечIIих
робir,>, <[rrcтpyKlliT з орI,анiзаltiт безгtе.,tноt,о ведення вогt{евих робi.г на
вибухогlожежоttебезtIеч[Iих об'ск,гах)), <Вимоl, /{о робо.годавцiв c''.ocoBI]o
забезIIечеtlrtя безItе,,lttоl,о викоIIаIlIIя робi,г у ttо,t,енцiйно вибухоt-tебезrlечних
сере/lовИilцах> (гrосвi;lченIlя NЬ2960-102lд-19, tlpoT,oKo"1l Bil] 02.0в.2019р М lО2lд);

- пройrшов IIа]]чаrIня 1,а перевiрку знаtIь з пi;ц,гверllження груtIи з електробезпеки
(груrrа IV до iвиlце 1000в, посвiдчеtrня Nb2960-1O2la-l9, протокол вiд 29.о7.201^9р
Лl 102/а)

3. Орl,аrriзаrдiя i rrрове2lеI{ня робi,г з охорони rlрацi проволи.гься tзiдцгtовi/lнсl ltо
норма,гивt,Iих ак,гiв з охорони rrраlцi якi розробrrеlli i затвер/tя<енi на rriдгlрисмствi.
[-Iаказом Bi,lt l l .07.2019 р. NЬ lB/07 I'octt. ч. затвер/цжеili нас,гуплti норматиIlrrЬ-rrравовi
акl,и з ОП на пiдlttрисмстlзi а саме:

- гIоJIожсIIIIя про сJIужбу охороIlи lrpalli;
- IIоJIожеIiIIя llpo сисl,сму уlIрав;tillttя oxopotlolo ilpalli;
- IlоJIояtеIllIя lrpo IIоряllок проведсIIIlя Ilаl}чаI{IIя та перевiрки злlаItь з шитаIlь

охорони працi;
* IIоJIоя{еI{IIя про розробку irлструкlliй з охороrrи гlраrдi;
- поJlожеIIIIя Irpo IrарядIIу сис.гему;

: l]ОД9Же11llЯ ВИДаЧi i ОфОРМ"rIСIIIIЯ IlисI)мового 11?р,11]у__д9|у9цу_ на викоFIаItItя



робiт з ItiдlвиltцеIIоIо ttебезttекоtо;
- IIоJIожсI{IIя IIро енерI,еl,ичну с;rужбу;
- поряllок IIроt]е/lеIIFIя ме/tичних оt,ltяlliв lrраlцiвrrикiв;
- MiHiMaJIL}Ii вимоги безltеки i охорони з/lоров'я ttри викорисl,аннi працirзниками

засобiв iн7lивiдуаJIьIlого захисту на робочому мiсцi.
I-1акази rlpo lIризIIачення вi/tlrовiдаJIьI{их осiб:
N56/09 вiдt |0.09.2020р. <IIро призIrачення вillповiдlальних за справний стан i

безllечttу ексtlJIуатацiю об"падцrIаlttrя ttiд,гиском));
J\977ll1 вiл 02.11.2020р. <IIро tlризначеIlttя вiдttоtзiда.пьних за справний cтaH i
безпечну ексIIJIуатацirо обладцttаttня tti21 .гиском));

Jф72/10 вiд З0,|0.2020р. ulIpo оргаrriзацirо робir: з пiдвиlriе}Iою небезпекоIо)),
лlЬ52/09 вiдц 03.09.2020р. <l [ро /1опуск до самостiйноТ роботи>.
Ilосадовi особи гIройшlltи IIавI-IаIIня i перевiрку зна[Iь у ЛIl <PiBHeHcbKoMy
еКсПер1'I]о-'гехнiчtJому rценr,рi /dержlIраrдi>, 'ГОВ <Оазис 'l'ехнолоlIжi> ,га TOI]
<Рiвнеttсl,кий }IаI]чаIIьtIо-мс,гоl(ичний lleI1,I,p> а робiтrrики пройlltltи cltelцiarlbIle
IIаВLIання r'a ltepeBipкy знаLIь вi7lrrовiдних I,IIIAOII (протоколи ГOI3 <Вирiвський
пtебеневий завоzt> вiд 02.09.2020р. ЛЬlЗ)

tая Bt l iс,гь с.llуlrtби oxoporrlr праl li,

4. IrrС'грУкцiТ з охорони Irраlцi, якi tta /{аrrий час дiють па пiд1llриемствi розроблегIi
1'а ЗаТВерДжеrli зI'illно <IIо.ltожсtlIIя [Ipo розробку iнструкцiй> i зат,верджсrri наказами
по lIiдlrрисмству: J\Ъ36106 вiл 01.06.2020р:

- Irrс'грУкlliя з охороI{и rrparli наllанIrя гtерlшоТ до;riкарськоТ допомоги;
- Iнструкцiя з охорони lIparli про захо/lи пожежноТ безпеки;
- Iнс,грукt{iя з охороrrи працi дJIя еJlектроI.азварIовальника;
- IrlСтРУкlliя З охорони праrцi еJIектросJIIосаря з ремонту та обслуr,овуванI{я

еJI е к,гроусl,аl,куван I Iя ;

- IrrС'ГРУКlliя з охорони rrpalli lulя сJIектрозварника ручного зварIовання.
Ir-rс'грУкllii зарссс,гроваrri с.llужбоlо охороIlи rrpalli в }KyplraJri ресст,раrдiТ iнсr,рукцiй

з охороIrИ працi та видаrri керiвникам сl,рук,l,урниХ rriдроздiлiв з ре€сl,рацiсrо в

_дурц?Jд_q Ф! цу_ !щltц itl 9 |pJ к1 
1! й з _о_{9_р о_ц ц цр q I.1 i,

ная вн ici,b i r lcl pyKr ri й. с*с i,,iyiiiiLЙ i,Бi ло *у,,оеi,тацi l'.

5. IIа пiдttрисмствi наказом Bill 02.0З.2020р. j\903/0З Госгt. ч. т,а вiд 2З.l0.2020р.
ЛЪ69/l0l-ocll.,l. с,гворсI{а tlос,гiйrIо /lito,1a комiсiя з lrеревiрки знань з tlи,tань охорони
rrраrцi. Чrlеllи KoMiciT rlройltt"ltи IlавчаIIIIя ,га rlереlзiрку знань в ЩI1 <<Рiвlrенський
експерl,но-r,ехнiчrtий IIен,гр /{ерх<rrрацi>, 

,гоl] <<оазис 'Гехнолоджi> та [ов
<РiвrIеrtський навчаJIьно-мето/lичний IteH,l,p> lзiдlrовiдно ltо с,га,гт,i l8 зУ <11po
охоронУ rrрацi> та IIо"тtожегIня про IIоряllок проведеrIня IIавI]ання та перевiрки знаIIь
з IIи,tаIIь охорони rrpalli i маtо.гь rtосвi7lчеrttlя.

['олова колliсii': Бабrок /[митрiй [Орiйович /1Иректор. ГIройшов I]авIIанIIя i
гIереlзiрку знань у't'OB <Оазис'I'схttо.ltолжi>:

- законодавчих ак,гiв з охороIIи гtраtцi, на/]аIIIIя домеllич[tоТ дцопомоги IIотерlli.ltим,
гiгiсrIИ rтраrцi та еJIек,гРобезtlскИ (гrосвi2lчеr,rня NЬ99-9-2О, про1окоJl вiл 2В.02,2о2О р. J\l
9);

t кГ[равиJI охороI]и rrparli пi/l час робоr,и з iнструмен,гом та пристроями)), <I1равил
охороFIи гrрацi Tli:t час вико}Iання робiт I{a висот,i>>, llБI-IА.З .2-2-2оо9 <Сист.ема
9_цIщ_qр__Цц Qезцеки црацi, Oxopglla цра]л i L,рqу".цqр9iq9?д9цл_д_Qrд,дцglц_!i},



<I [рави"тr безltеки сис,гем I,азоIlос,гаLIаIII{я)), <I1равил охороFIи працi гrizt час
експлуаr,аrliТ об;tадцнаttня, IJ(o rrpal(IoC rrizц ,гиском), кПравиll охорони праlцi на
ав,го,грансltортi>, <I Iрави"ll охороIIи rlраlцi lriд час ]}ан,гажно-розваI{тажуI]аJIьI.tих
робi,г>, (посвiдчеrIня ЛЬ99-9-б-20,IIроI,окоJI вiд 2В.02.2О2О р. Jф 9-б);

Членu колliсii';
Бог,l1анеllь BiKTop I}аси.ltьови,л t,о.llовltий irrжettep. lIройшов навчання i гrеревiрку

знаr{ь у'ГOB <РiвllенськиЙ IIавчаJtьно-ме.го/lи,лниЙ Ilel]Tp)) :

- закоIIо/IаI]чих ак,гiв з охороIIи rtpalli, IIад1аIIIIя lцомедичноТ 71одомоги по,гсрпiлим,
гiгiсни працi, е;lектробсзгIеки (посвiдl,леrttrя Ль 714-з0-20, протокол вiдI zz.lo.ZOZO р,М З0);

- <Правил безгtеки сис,гем газоlIостаLtання)), <I1равил охорони працi пiдц час
eкcllJlyaTaltiT обзrа/II{аrIня, пIо праtчос гli71 тиском)), <'I'игtовоТ irлструкцiТ з оргаIriзаltiТ
безпечгIого ве/IенrIя газоttебезI]счIIих робiт>, <[rIс,грукrtiя з ор.u*iiruцiТ безllечIIого
ве/lенllЯ воI,невиХ робi,г IIа вибухоltожсжоttебезIIечних об'сктах>>, <Вимо.и l1o
робо,го7lавtliв cTocol]IIo забезltе,-tеllltя безllечt,tоt,о виконання робi.г у гIотеtttцiйно
lзибухоt-tебезlrечних сереlцовиlIlах)), (llосвiдчення Nь7l4-зO lj,-2О, протокол Birt
22.10.2020 р.Jф ЗOlв).

Рублик Сергiй 13оllо2цимировиI-I -- illжerlep з охороriи праlli. IIройrrrов нав,ланtlя i
lrepeBipKy ЗIIаrIl, у /{П <Рilзнеt;ському eкcIlep,гHo-1,exl-tiчHoмy I(ен,грi /(ержпрацi>:

- закоI]оllаl]чих ак,гiв з охороIIи гтраlцi, IIа/IаFIня ilомедlичноТ 21опомоI.и по,герпi;tим,
гiгiени праrцi ,га еJlскl,робезrtеки (ПОсвi;цчgllIlя Ль 2962-1о2-19, протокол вiд 02.bs.2019
р. NЬ 102);

- <ГIрави;r безгlеки систеМ газоlIостаr]аrIня)), <ГIравил охороЕIи праlli rriд час
ексIlJIуатацiТ облалIIаIII{я, ш{о lIраIlюс rlizl 1,иском)), <ГIрави-lr охорони гiрацi пiд час
експлуатацiт ваIIтажопiдiймаrrьrrих KpatliB, гliдiймаlrьtIих гIрис,гроТв i вiдповiдIIоI.о
об"rtаднанltя>, <<МirtiмаltьIlих I]имо], з охороtIи праrli IIа ],имчасових або мобiJIьI.{их
будiве;tьrrих май2lаt1,1иках)), <I lрави"ll охороI]и гlparli пizt час ексrl-тrуа,гаrцiТ
llаваtlтаЖувачiв> (rrосвi2lчеttrtя j\Ъ 2960-1O2lB-l9, rlроr,окол вiд1 02.0S.20l9 р. JФ 102lB).

б. Особи, якi ttрийма.ltись rra робо,гу, Bi2lltoBizlrro до вимог HI IдогI IrрохоlIиJIи
Ilollepellнc сгtеlliаIьне навчаFIIIя з IIиI,аIIь охорони працi cTocoBl]o конкретних робi.г,якi tзони виконува,гимуть. /(abri особи скJIаJIи iсllит,и i отр"ruпи посвiлч.пr" на rlpaBo
керуваIIIIя Bi21lloBi/lllиM об-тtа/lrtаtIням. С в ttаявлtос,гi проl,окоJtи KoMiciT з перевiрки
зI{аIль.

I]ci робi,гrrики прохоlIиJIи iзсr,упttий iнс,грук,гаж', який llроводиIз працiвttик
служби охорони працi, та первиЕrний icTpyкl,aж на робочому мiсцi. Ifi"rr" ,rpou"o",r*ro
первиFIItогО iнструк,гажУ i вiдпоrзiдного сl,ажуваrIIIя (дцублюванrrя) iрацiвник
доrIускасться llo самос.гiйно роботи.

З Irраrцiвrlиками, якi зайtlя,гi tra робоr,ах tli2lвиlrцеtlоТ небезlIеки раз rla .гри мiсяlti
Ilрово/lи1-I)ся IIовl.орrrий irrс.грукr.аж.

lIозаll"lIановий irIcтpyKтaж IIроI]оl(и,гься з робiтrrиками при llepepBi в робоr.i
бi"тtып, як 30 каJIеIj/(аРltих 71HiB, у разi змillи ,гехrIоJlоI,iчного проtlесу .гоILцо.

У раз' виконанI{я разових робi,г, на якi оформляtoтоЪ" наряд-lIо[Iуск, з llpa-
l1ilзttиками rIроl]о/Iи,гься rli-ltьовий itrст.рукr:аж

Вiдмi,гки про проRеllеIIня irrcтpyKтaжiB роб-тlя,гься у вiztповi:{rlих }курнаJIах.

ilr(lopMaltiя lIpo провелсIIlIя Ilавtlаtlня та ilIс,грук.га)l(у з питаllь п*орr,Гпцо,r,.

___ 7,1ltцqrgr_]Iо ццl]1рц9щсг.Lу ?q:l.р9рдщ9]ц ,сцц_сдцрgiý.jщi !ццц|qIоть перiоди-
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чному медогляду в термiни, якi погодженi з районним лiкув€Lльно-профiлактичним
заклаl(ом.

ГIрацiвrrики, якi за;tу,lеtli /lo викоI{аIIня заявJIеIIих робi,г, ttройlu.ltи tlоrlередцнiй
мс7цl,tчttий оI,Jlяll. е в наявt{осl,' ltовilцки lrpo Irройдений IIопере/lIliй ме7дичний огilя21.

]\4аtrrиrliс,ги 1,а водiТ (оlrератори) 'I'1'З /{оIIускаIоl,ься 21о роботи пiс.llя прохо-
llжeН I tЯ r Iерс/ц зм i tlоlо ме/lиLI LIOJ.o оI.JIялу rrа пi2lгtрисмствi.

8. Засоби iн7lивiдцуаJ]ьIlого захисl.у:
l1раlliвникИ ],оВ <l}ирiвський lцебенеtзий заво/I)) забезпечуються спецiальним

олягом, спецiальним взуттям та iншими засобамиUля1,()м' спецl€UIьниМ взуттяМ та lншими засобами iндивiдуального захисту длябезпечнОго викоНаннЯ робiт, згiднО кНорМ безоплатноI видачi спецодягу, спеIIвзуття,l,a ittttlиx зIЗ длЯ llрацiвtrикiв пi2цrrрисмс,гва)), за,гверllжеtlого FIаказом: костюм
бавовпяttий, фу,гбоJIка бавовrlяttа, llJlalIl IIеIIромока;lьний, r{еревики пrкiрянi, рукаlзицiкомбiнованi, окуJIяри захисtti, каска захисI,{а з пiлшtолоrir"поr, куртка утеплена,штани утепленi, чоботи гумовi.

9, Ск"lrаltений ,га заl,l]ерl(хtеtlий ltлан-графiк rtроведlеIlня навчаI{ня та перевiрки
зItанЬ з пи,гаIlЬ охороI{И llpalli llo llрофСсiях, з якиМ ltраllilзtlИки ознайом.llеIli Irizц
особистий lriilпис. l Iiсля гrсревiрки зI{аI{ь з IIитаLIь охорони працi оформrrrок)ться
I]ро,гокоJ|и /\Jlя /{оIIуску робiт:никiв до вико[Iан}Iя робiт.

I Iаказом за,гверджсно Ilрограму та конспект 11ровсдення I]стуIIного iнструк.гажу з
о_ё9р9LIиl!р_?л!.

i' та м атер iall ьно-тех t t i ч Ho]' баз и, наuча.,, r,,оБ;йд^й".о заб.з 
"е.й' Ф

Д.IО. Бабюк
(iнiцiали та прiзвище)

Zo р,

/{еклараlцiЯ зарессl,рОI]аI]а У >rcyplra;li обrIiку суб'ск.r.iв господарювання у

наяв}llс,

територlальному органi ffержпрацi

р.20 м

IIримi,l,ки l. ФiЗlrЧна особа - гli;ltlрисмеtlь
i\4e1.olo забезпс,lеttttя t]1.1KotItltlHя

нсбсзrtскl.t та на ексllлуа.гаtliю
ttебезпекt,t.

2, Рессr,раrliйний rloMep облiковоj'картки пJIатн14ка гtодаткiв tle зазtlачасться (liзtлчними особаtчtи,якi через cBoi ре;li.iйtti lrерскоttанtlя вiдмовllяються вiд Глого гtрийнят.I.я та повiдоми.llи llpo l.teвiдповiдltому органу державноi'поltатково'i'с.ltужби i мають вiлмiтф в паспортi.''.

cBoj'M пilllr
BtlMot, I Iорялку

(застосуван ня)

,/правлiння,[ерх<працi у PiBHeHcbKlfi облrстi
:! &I}ЕЁстровАно

згоilу lIa обробку персонаJlь даних з
вила,ti дозволiв lIa викоl{анIlя робi.г
маIIlиll, мсханiзмiв, устатковання
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