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Tcrle(laKcy, a,]tpeca cJlcK.ll)olttloi' ttotttr.п,

ПtiCtlc Bt.tKt'ltlattttя рсrбi-г пi:tBtltttcltoT ttебсзttскll l.пiuбп .,Й,r,,уоЙil-ar*1,,,,,,,,,о1

пlaIillllI, l\lехаlliзN,iв, ) с гаl l(0ваIlttя ttiдBпtttcltoI llсбсзllсliIl.)

я, Балунськt,]й Олександр Волод1,1мирович цi€ю декларацiсю пiлтвердлtуrо вiдповiднiсть матерiально-технiчнот базtt таумов працi вI,1могам законодавства з питань охорони праiri та проi\4исловоТбезпеttt.t Пiд.lз. виl(оtIанlIя таких робiтПiДВlrЩеНОi НебеЗПеКИ ТаlабО еКСПЛУаТаIliТ (застосуваrrrlя) таких Matttl.tlt, мехаttiзш,liв, устаткованttя пiдвищеtlот lJебезпеI(и;l. Газополум'яlliроботlt

Кiльlсiсть робочllх iиiсць - l49, в топ,tу (rtrслi tta яких icHyc пiлвllIllеtIltй рtlзlrк вIlllllкlIсlI1lя.гравм - 5.l{iльlсiс,гь булiвс"rrl' i споllул (прrlмiщеllь), в1,1робlllrчllх об'сктi (uexiB, дiльlIltrць, cTpyкTyp}lllx пiдроздiлiв) - l0.
Illltli вiдопlостi;

с

!обровiл bttttй ауdц щ t te пpoBodttBcst.

.t проiituов lIавtlаIItiя i виявив потрiбIli зIIаtIIIя
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tt1loйttloвllаBtIаll}IЯтаtlеpевipкyЗt|аIlЬ}IopМaTI]вHo-ПpаBoвtlxаl<тiвз
охоронИ праui,а саме: <Правltла безпекИ систеМ l,азоп()с,гаtlаlrня> (НIlАОп 0.0b-r.io-rs); <Тлtгtова irrструкцiя з органiзацiiбеЗПе'tttОГО ВеДеllllЯ ГаЗОltебеЗгIе'tних робiт> (НПАОП 0.00.-5.tt-8i); Iнструкцiя з органiзаuii.безпе.tного ведеFIня вогнев14хробiт на вt,tбухопоlltеlконебезпечНих та вtлбуХогlебезпе,tнl'tх об'сктаХ (IJпДоП 0.00-5.12-0 l); Вимоги до роботодавr.iвстосовно забезгlе,lеtlttя безпе,tttого вI"lконан1,Iя робiт у потеltцiйrtо вибухонебезпеtIних середовищах (нпдоп 0,00-7.12-13)- гIосвiдченгrя Ng 3- l0l0- l9-2, протокол М 3- l0l0- l Ф вiд к l0> лtовтня 20l9p. та посвiд,rення jф З- l 807- l9-З 1, пройшовtIавtIаIIIlя та перевiрку знань норматtlвI]о-правових aKTiB,} охороIlи прачi, acai\4e: закоtJодавчi акти з охорони працi,гiгiеtrtr працi, надаtlt]я доI\4едиLlНоТдопомого потерпiлипt вiл trЁщасl,их випадrtiв, оргаltiзаttiя оперативноi.роботи зoxopolIl"l праrti; Правил гtоведittкt,t у разi винекrtеttня аварiй; Закоrr Украi'rtи к ГIро oxopotry llpauiu, ссБП Oxoporra праrli iпроI\41,1слова безпеt<а у булiвrlиuтвi (I-IпАоП 45.2-].02,,l 2); OcrroBrri nbron .n,,o дьгr п.з.'z-z-2009, кПравила з oxOpoIl14праLti пiд час робот на висотi (I-1пАоП 0.00- l,l5-07))) <l Iравила r о"оро,," прачi пiл ,tac роботt,t з iHcTpyMetlToM тапрlrстроями (IlпАоП 0.00- l .7l- l3))), <Правtlла охороtll,.l праui пiд (lac експлуатацi'i' ванталtопiдiймальних KpaHiB,пiдiйма;rьниХ прtrсr,роi'В i вiдповiдtrоГо оЬruдr,uп,rя> ( tlПАОП 0,00-I.80-18), к Правlлла охорони працi пiд часеКСПЛУаТаrtiТ ОбЛаЛttаttttЯ, lЦО ПРаЦIОС t'tiл Tt,tcKoM>> (НП^ОП 0.00- l .8l- l8), кправила oxopotll{ пparri пiд tlac Ba}JTa)|{lI0_розван,гахtуваль}Iих робiт (Н ПАОп 0,00- l ,75- l 5).l< Прави.,rа oxopolill rlpaui на автомобiл ьrlому траFlспортi (1-1ПД ОП 0.00-1.62-12)>> ,протокол м 3- l807- I9 вiд < l8> лltпttя 20ldp.;

ПPol,itrroB Навtlанllя та перевiрr<уЗнaНЬHopМаTиBНo-ПpaBoвt,tхаttтiвЗoхopotIИпparti,а.n'....onoi'Ь@rаtti,r.iгiснипpaЦi,нa,rtаrtrlя
домедt,l,tttоТдопо^4ого потерпiлt,tпl вiд rtещасtlих випадкiв, оргаrliзаuiя опaроruоч,оi'роботи з oxopoHld працi; Правилповедittкt,t у разi винеlсttенttя аварiй; Закон УкраТrtи к Про oxopolry прачi,,, ССБП Oxopor,a праrri i промислова безпскаубУЛiВrrr'lrtТВi (НПАОП 45,2-'7,О2,-|2); OcrroBHi поло)кеtlllя /lБIl А.3.2-2-2009, кправч,ru, о*оро,,и прачi пiд.lп. робот ttaBt,tcoTi (IJПАоп 0,00-1,1_5-07))) <Гlравtlла з охороIJи праrri пi:t,lас роботи з irrcTpyMetlTo]\4 .га tlрис.роями (НПДоIl 0.00-1,71-1З)), <Правtlла oxopoIlI,1 праLti пiд tlac експлуатацii'ваttтажогliдiймальни* nparriu, пiдiйrur,о,,пх пристроТв iвiдповiдногО облалнаttня>) ( НПАОП 0.00-1.s0_l8;, u Ilpuu,',no o*ofr,,n прачi пiл tlac експлуатаrliI'обладttаtlня, що прац|осПiЛ T'lc*oM> (НПАОП 0,00- l .8 l- l8), <ГIрав1,1ла oxopolt}. прашi пiл .i.; ;;;;;;;r;;;;.;;;],uuno,,r* робiт (нпдоп 0.00_1,75-15), К ПРаВИЛа ОХОРОНИ Праui на автомобiльtlЬ*у,рп,,.порrilirпаоп o.oo_t.oz- l2)>> _посвiдчення лъ з_l807_19_з2,протокол N,] 3- l 807- l9 вiд < l 8> лt,tпttlt 20l9p.;
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49lВ-l9,ПРОйШОВ }IаВЧання i вlлявив потрiбнi знання кПравил безпеки систем газопостаtIання>, кПравил охорони праui
пiд час експлуатацiТ обладнанtlя, що прац}о€ пiд тиском>, кПравил охороIlи праui пiл час експлуатаuiТ
ванта>t<опiдiймальних KpaHiB, пiдiймальtlllх пристроТв i вiдповiдного обладгtаltttя>, <Мirriмаль}Iих вимогз oxopotrrr працi
натимчасоl]их або мобiльних булiвелr,ttих майданчиках). Протокол вiд t2.04.20 l9Лg49/вта посвiд.tеirняNs l476-49lб-lg,
Пройшов IlавtlаtILlя iвиявив потрiбнi зllа}Iня <Правил oxopoH14 прачi пiл,lас роботи з irrcTpyMerrToM та пристроями>,
<Правил охорони працi пiд час вlлкоI]ання робiт на висотi>, дБнА.3.2-2-2009 KCrrcTeMa стандартiв безпеки працi.
Охорона прашi i промислова безпека в будiвництВi>, кПравиЛ охоронИ працi пiД tlac ванта)I(но-розваllтажувalJlьних робiт>,
кПравrлл oxol)otlll прачi на автотраIIспортi>.Протокол вiд 08.04.20 l9 N949/б.
ltlяtсtlеD з oxopoltrt праlti Колодяrltttий Богдан МиколаГtович пройttlов t|авtlання i вttявив потрiбlri зна1.Iня зако}Iодаtstlих
aKTiB з охороI,1и працi, надання доl\4ед1.1tItlо1'допомогlr ttотерпiлtrпл, гiгit.нlл праIti та електробезltеt<и посвiд,tеrrltя Лg З4,5З-
l l8_l9, протоl{оЛ вiд 20.09.20]9 Л!rl l8; посвiлченtrя Ns З45З-l l8/б-l9. Пройlrlоrl ,,an,,or,,,, i tltlлBtlB потрiбнi зlIаtltlя
<Г[равиЛ oxopoH1,1 праui пiЛ час роботtl з ittcTpyMeHToM l,а IIристРоям1.1), кПравltл oxopotl1,1 праlti пilt.,aЬ о,,поrо,,,rя робiт
на BtlcoTi>, дБнА.3.2-2-2009 кСистема стаrtдартiв безпеки праrti, Охорона праrri i ltроплисltова безпека в булiвнлrr,tтвi>,
кПравил охорони праrri пiл час ванта)I(но-розвантажувальних робiт>, <Правил охорони праui rra автотранЬпортi>,
кПравlrл буловll безпечноТ експлуатаuiiлiф,гiв>, протоI(ол вiд 20,09,20l9 JФllВ/б; посвiд.lgння .}{g 345}-] lB/B-l9, IIрOЙшов
IIав.IаIIIlя i вl,tявив потрiбнi зiIання <Гlllавllл безпеки систем газопостачаtlня>, <Правил охороIIи праrri пiл час еttсплуа.l.ацii
обладгtаlrttя, Ulо праtllоС пiд Tt"tct<oпl>, <Правил охорони гrраrri пiл tlac експлуатu,ti,'па,,rоrпопiдiймальних KpalriB,
пiдiйпlальнr,rх прr,rстротв i вiдгtовiдного обладнанttя>, кмiнiмальн1.1х вимог з oxopolIl| праui rta тl4мчасових або мобiльrlих
бУЛiВеЛЬrrl,rХ П,tаЙДаLt'tИКаХ)),ПроТокоJI вiд20.09.20 l9Mll8/B; посвiд.rеtlrtя Лq З-l0|0-|9-3, rrройrшов }Iавчаtil]я та перевiрку
знань HopMaTI,IBl{o-пpaBoBttx aKTiB з oxopolll| праlli,а саме: кПравtлла безпеки ct.lcTcy газопостаt|а}rня> (l lПДоп 0.00-1.76-
l5); <Типова irlструкuiя з органiзачiiбезпечного ведеlltlя газоtlебезпе.rнtлх робiт> (нпАо|l 0.00.-5.11-85); Iнструкцiя з
органiзаLцii'безпе,trtого ведеl]ня вогtJевt4х робiт на вибухопоlttе>ltоrtебезпе,ttt-rлх та вибухоtlебезпс.tt,tt.lх об 

jcKTax 
ifuппоп0.00-5.12-0l); [Jt,lПlОГt,t ДО РОбОТОЛавltiв cTocoBtto забезIlе.tеtttlя безпе,tttоt,о в1.1коI]аl{lIя робiту потегltliйttо

вибухонебезпсtlIlих серелов14ll(ах (IlпАоП 0.00-7.12- lj), протокол м 3- | 0l0- l9 вiд к l0> >Iсовтttя 20 l9p.; /{опушеlrrлй ло
роботи в елеl(троустаIIовках rlапругоlо до l000 В,4 група з електробезпеки, посвilttlеllIlя м з45-ll8/a-I9.

Наказом мl/l-оП вiд 2З.0l .20 l7p. tra пillпрtlсмствi cTB_operlo с"rlуlкб_у з охороltи працi. ФyrrKrril' ttа,tальttиttа слуlItбtt
oxopoHl1 працi покладенi на itl>ttettepa з oxopoHtl прачi l(олодяlt<ного Боглана Миколайовлt,rа.

вiд l з пlJTatl
безпскt.t та електробезпеки у сt<ла/li:
Голова ком icii - Щиректо1l Балугlськt.t й олександр [Золо2111ц 14р9з1.1.1,
Члеtltl ltoMiciT: IrrlIreHep з оргаrtiзаrtii перевезеl{ь та слуlt<бtl експлуа,гаttiТ KypcrrK Сергiй олексiйови.I; }IatIaJlbllиK Ремонтно-
пlexaHi,lttoT майстерrri остап,tук олег МrrхаГллови(l; iHжertep з охороllи прiчi I(ололяlrtttий Богдагt Миколайович.

iд l9
пiДвl,ttценоТ небезпеки - НаtIаЛьtIика peN4oIlтl]o-Mexalli,ttto]'rvraйcTeprii O..ur,uyno о*Бйi*ойrоur,,u.

Bl п
- t]аtlальIl14l(а peN4otITIio-Mexatli.ttloi майстернi Остап.tука олега МихаЙловиtlа.
Наказоп,r Jф 2-оП вiд 23.01.20 l7p. пр!эцщ!ýIа_Еиц!дцадьtlllм за справний Textti,ttt
зварlовальttого облалt]ання та елеI(трогосподаl]ства - HatlaJIbtll.]I(a peMoHTIlo-Mexatti.tllol'MaйcTeptri Оaiо*,упЙЙ.о
М l.rхайловt.t,lа

яи

'' 
*, -. r,,)".r. *Ёу р. *. i.p. i,п _л,.л:хл-,.,,.лолеt<сiйовt.l.tа.

J --,---", ,- r-",",..техгtологiчгlого обладtlаttltя ittlttc,llepa з оргаlliзаuii експrtуатаuii'та peMo}ITy Caui,rin.,- О*ксаIIдра [Залерiйовtt.tа.
1-1аказом Лi 5-0Il вiд З l липня 20 I9n_ гIпизtlаLlено пiппппillяпLllлгп rq бдэ-д,,,,,, rrl;п,,-.,--л,,i,л -л л.л-л.,;лл,-:.л ___ _

rrаступнi iнстр)zкцiТ з охорони пllаrti:
- IttcтpyKttiя з охорони праrti Nb l л.пя волiя
- Iltструкr,tiя з oxopoIl1,1 праui Nч 2 лля слюсаря з ремон,гу t<oлicllttx тра}IспортFIl,tх засобiв
- Irrсr,рукrtiя з oxopol]t..l пllачi Л! 3 для електрозварtlика
- [ttструr<цiя з охороllи прачi М 4 дrlя тоl<аря
- IrrcтpyKrtiя з охорони прашi М 5 для електрlлка
- Itrструкцiя з oxopoIll.t прачi Nч б для cToporKa
- IrrcTpykrtiя з охорони прачi М 7 про загальrri засоби пох<еrкнотбезtlеки
- ltlструкrtiя з oxopoнlJ праrti J\l 8 з ttадання першотдопомоги при нещасних випадках
- ltrcTpyKrtiя з oXopoH1.1 прашi М 9 прtл виt<онаннi робiт lla свердлилLному BepcTaTi
- Irlсr,рукцiя з oxopoI]lJ праui ЛЬ l0 при BttKortaHгti робiт на фрезерrrому BepcTaTi
- IIrструкцiя з oxopoIIIi nparri Nl ll прrr Bt.tKoгlatltli робiт r,ra гiдравлi,tному пресi
- Itjсr,рукrtiя з oxopol]ll праui ЛЪ l2 прrl BикottaHHi робir,на затоtlувальtlому BepcTaTi
- IIrсr,llуtttцiя з oxopoll1,1 пllаLti Nл I3 прrl BltKotlaHlti робiт на Lшлiфувальrrому верста,гi
- Irlструкrriя з oxopolJl,i пparti М l4 прrl Bt,lKortattHi робiт rrа вiлрii,,ому }Iо)ковочllому верс,гатi
- Iltструкuiя з охорони праrti Nl l5 при BtlttoltaHtti робiт на висотi
- Illcтpyrtrliя з oxopolI1-1 llpar.ti Лчlб лля (iрезерув.lльника
- ItrcT,pyrcrliя з oxopolll{ праLti Ло l7 при BllKottatltti пiскострумиrtних робiт- Iнсr,рукLtiя з oxopoIl1,1 праrti Nчl8 прrл роботi на мийrriй MatLtttlti
- Ittструкrtiя з oXopotlrI праLti ЛЪl9 прt.l Bl,|l(ollaHHi BaHTarKlto-poзBaHTax(yBa-llbtltlx робiт



- Iнструкцiя з oxopolllt прачi JФ 20 для водiя наваltтажувача
- IttcTpyttLtiя з охорони прачi Л! 2l з електробезпеки лля прачiвникiв неелектротехtliчного персонаJIу (I група
електробезпекrл)
- Iнструкrliя з охорони працi Nл 22 для оператора заправних стаrrцiй (ДЗС)
- Irrсз,рукuiя з oХopol{I,1 праui Лl 23 пiд час приймання, зберiгаttttя й вtлдачi пал}.lв}lо-мастllльн1.1х матерiалiв та загlравляlIlIя
нl{ми транспортних засобiв,
- Ilrструr<цiя з oxopo'tl працi ЛЬ 24 лри роботi з електроiнструмеIIтом
- lrrструкцiя з oxopoI]1,1 праui ЛЪ 25 пiд час робiт з ручн14м14 itlструмеrrтами та пристроями
- Irlсr,рукttiя з охорони прачi Лч 26 пiдчас виконаtJIIя uIlllIo MoIlTa)I(tIиx робiт- IttcTpyKrtiЯ з oXopoIll4 прачi Л! 2'7 для праuiвнtrка який перебувас у вiдрялжеrrнi
- Irrструкцiя з охороIJи праui Nэ 28 при роботi з котлам}1. ,,ro ,,po,t,o,,rrb tla твердому па.rrивi
- Itrструкttiя з охорони праui М 29 пiл час роботи з pytll|иl\,l IIlleB]\.,laTиtlHl.,rM illсrlrумЬ,,топ,,
- Ilrст,рукLtiя з oxopoIlt,l праui Nч З0 при роботi з комп'lотером, приl]тером, KcepoKcoN,| та ittLtloto орггехнiкоtо
- Iгrструкrцiя з oxopolj11 прачi М 3I пiд час робiтз вантаlr<опiдiймальllими машl{нами, якi керуrоться з пiдлоги
- Irrструкцiя з охорони прачi Nч З2 при Bl.tKoHaHrti стропальних робiт
- IrrструкLtiя з охороIlи прачi No З3 при роботi на сушильному барабанi сБ-6з0-6000
- IrrcтpyKrtiя з oxopol]lJ працi Ng 34 з провелеttня газонебезпеч[lих робiтта робiту вибухопоlttе>ttоttебезпе.rних зоlIах
- Ittструкцiя з oxopolJ11 прачi Nч 35 прlл роботi на торцювальtliti пилi.
- IrlструltLtiя з oxopoH11 прашi ЛЪ Зб при викоllаннi воглtевих робiт
- Irrсrрукrцiя з oxopolll{ праui No 37 прrл Btlttoltatttti робiт tra ллtстоглlбо,lt{ljх верс.гатах
- ItrструкLtiя з охороIlи прашi ЛЪ З8 при виtсоllаннi робiт tra гiльйотлrltrtих Ilо)l(ицях

праlliвtlикtl, u{о Blikol{yloTb газополум'янi роботи, пройtrtли спецiальгtе HaBtIalltlя з питань охорони прачi при викоllаннi
ГаЗОПОЛУl\4'ЯIrИХ РОбiТ - ПРОТОкОл Л'r РММ 24-1l-| вiд24.1 1.2020p та Протоtсол Лq РМм 26-1i-2 Biл26,|l.iozop
Працiвrrики ToI] TPA1-1C-II забезпе,tенi спецiальlrим олягом,.пa,tiuпrп"* взуттям та засобами iндивiдуальtlого захлIсту
вiдповiднО до в14могта tlopM, вс,l,аlIовлеI{их зако|lодавс,t.вом (костюм14, cTpaxyBaлbtti ляпло,ttti [Iояси, зайсrri окуляри,
шкiряrri tIepeBI,il(ll. рукавичl{и, HaByIllIl11l(l.,l, респiратори Tolrto). Вlrдз,lз прашiвirиr<апл i
поверIlеIIIlя tlt,tп,tи спецiального олягу, спеltiального взуття та засобiв iнлirвiдуальrlого захl.iсту облiковусться в особистих
картках облiку сltецiальt,tого одягу, спецiального взуття та ittшttх засобiв iндивiдуального захисту.
HopMaTl,tBtto-пpaBoBa, матерiальнО-техlli,tttа база вiдповiЛас вI{могаМ закогlодавсТва з пLlтань охорони прачi та
пропlисловоТ бсзпеtсtl. Пiлпрrrсмство ма(, HaBtlaJlblio-Me,гo]lljrllte забезtlе.lсtlllя для оргаtriзаrtiТ роботи r ,ruruouцo ,u
пеllсвiркrl зlIallt, з пllтаIlь oxopolltt ttpatti.

]Т:::::":ПУ"::Т:i:]:л:1:]|]л:,}'1i1 111оrrrrоться 
в ll(ypl]a;ri peccTpaLtii l]ступного irrструктал<у з питань oxopoн14 пlэачiта

робiтникr.r забезпе,tеtt i Textl iч
техtliчlti заходtl по lliдl,о,говкtt та безllе,tttому вl{коtIа}|rrю цих робiт.

охорони працi.
нням, i rrcTpyMellToM, засобам и i ндивiдуалыlого захисту, iнструкцiями з

Щекларачiл iB господарtовання у 
.гериторiальгtому оргаrti fеряtпрачi

Прrtплl,гкt,t
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