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lto Порядку
(в рслакцiТ поOтаlIовl, l(абiнету MirlicTpiB Украi'ни

вiд 7 лlо.гого 20l8 р. "bIL 48)
дЕклАрАцlя

вiдповiдltостi матерiальllо*техlliчнот базIл вllмогам заt{онодавства з пllтань охороIIи працi
Вiдомостi про роботодавця: Товариство з обмехtеною вiдповiдальнiстю ((ТРАНС-Н)

(lця tорtrдичtlоТ особtt: t laitпtet l)/l]allltя lорпд|,|ч ttoi особtt,

л.Г 4

r елеt|lаксу. адреса слеlfl pol t l ttlT l lotll гl l;

l\1lcllc вlll(оtlаllIlя робiT ttiлвttlttсttоТ ttсбсзпскtl .l.а/або сttсttлуаl.аltiТ (зас,кlоуваlrф

пlattttllt. пlсхаtliзпtiв, yot.aтl<oBallttя rliltвlttrtсttоi'ttебсзllскп)

х
вiдurкодування наслiдкiв можливот шкоди :

Сmр ахува н ня lt е пр овоduл ось,

щrлбровiltьнltй ау)чm tle npocoollBcrl.

Я, Балунський Олександр Володимrlрови(l цi€lо деl(ларацiсю пiдтверд)ку}о вiдповiдtliсть MaTepiaJlbIlo-TextIiчHoI бази та
умов працi в14могам закоIlодавства з п1,1тань oxopotl14 працi та IIром1.1сJIово]'безпекt,t tIiл tln, вl{конанIiя таких робiтпiдвltщеtIоТ небезпеки таlабо експлуатацii (застосуванrlя) TaKtlx MatUtlIi, мехаttiзмiв, уста.I.коваIIня пiдвищеноТ небезпеки:
1.Ковалl,сьltо-п ресове устаткyва llllя :

Прес ziDравлiчttчй д2430Б з zid1loazpezъпloлt г-4бI7,
зовоdськuй нолlер - 445]2-84 ;
piK ButtycKy - I9б9
Вuробttuк: Ряз0llськltЙ 3авоо BO)tcKo?o ковольсько-tlресовоZо ycltlatllt{y(J{ltlllrl (срср)

- Г uл ьо tlt tt п о п н е вл! олл еха l t i |t l t {l IIд 3 3 ] 8,
зttвоDськлtti ltолlер - j&б/lt
piс вuпуску - 1980
BupoбttttK: СmрuttськuЙ завоd ковоЛl,сЬко-lлресOвоZо облаоllоllltя (УРСР)

- Лuспtоzuб И l330,
зовоDськлtлi ltoшep - MI745
piK BultycKy - I976
Вuробttuк: Пiнськuit зOвоd лuворltrtх i ковальсько-пресовltх oBmoлloп1ll|lllltx лittiti Кузлiпtлtаtlt
(Б iл ору с ь ка Р а d я н с ь к0 С о цi ол i с пt tt.t t t ct Ре с п у бл i ко a Б р с р) )

- Лuсmоzuб ИВ 2]44,
завоdськltй нолtер - 1546;
piK ButlycKy - 1986
Вuробнuк: IIелidовсl,кчli зовоd zir)равлiчtt uх пресiв (срср)
ItiлькiстЬ робочl,tХ мiсць - l49, в томУ чltслi tta якlлх iclryc пiдBlltrlellttl-t plr.]Ilr{ BlllIltl(IIellHя TlraBM - 4.|{iлькiсть булiвсль i спорул (пprrMirltellb), Blrpoбlllt.tlrx об'сктi (uexiB, дiльltltllь, cTpyKI.yplltlx пiдроздiлiв) - l0.
lllIui вiдомостi:

пpoйшoвHаBLIa}{HятanеpевipкyЗнанЬнopМaTиBНo-пpаBoвиxaктiвз
oxopoHl,r праui,а саме: <Правl1.1lа безпекt,l систеМ I,азопостачанrrл> (I IПАОП 0.00-1.76-I5); кТипова iнструкцiя з оргаrriзацii
беЗПе'tНОГО ВеДеННЯ ГаЗОНебеЗПе'lНих Робiт> (НПАОГ] 0.00.-5.11-85); Iнструкшiя з оргаttiзаuiiбезпечrlого веде}Illrl вогневих
робiт на вltбухопоrке>ttонебезпе,tttих та вибухОttебезtlе,ttlиХ об'сктаХ (нгIдогl 0.00-5,12-0 I); Вtlмоги до роботодавцiвстосовно забезпечеllня безпе,tгtого виконання робiт у потенцitittо вибухолtебезпеtll]t4х середовl{lцах (}Jплоп 0.00-7,12-1з)
- посвiд.lgllця Ns З-l0l0-19-2, протокол Ns 3-10l0-19 вiд <l0> }ковтня 20l9p. та посвiдчення Ns 3-1807-19-3l, пройшовнавчання та перевiрку знань норматиI]I1о-правових aKTiB з охороIiи прачi, а саме: законодавчi акти з охороrlи працi,гiгiеtrll працi, tlадання домедич1,IоТдопомого потерпiлим вiд гIещасttt.tх випадкiв, органiзашiя оперативноТроботи зохороliИ праui; Правил поведiнки у разi винекгtення аварiй; Закон Украiни к Про охорону праui>, ССБП Охорогrа працi iпромислова безпека у булiвниrtтвi (1-IпАоП 45.2-7.02.-I 2); OcrroBHi поJlо)кенIlя дБII А.з.2-2-2009, <ПравI4ла з охороIlипраui пiл час робот на висотi (l]пАоП 0,00- l. l5-07))) <Правила з oxopol]14 праLti пiл .tac роботt.t з iHcTpyMeHT.M тапристроями (нпАоП 0,00-1,71-13)>, <Правила oxopoнIl праui rriл час експлуатацii ваrtтажопiдiймальних KpalIiB,



пiдiймальних пристроТв i вi,ltповiдllого обладнаtll]я> ( НПАОП 0.00-1.80-l8), < Правила oxopoHl-,l праui пiл час

експлуатаuiТ обладttанttя, tцо праlлос гtiд тиском> (НПАОП 0.00- l .8l- l8), <Правила охорони праLti пiл час BallTa)I(Ho-

розвантажувальних робiт (НПАОП 0.00- l .75- 15), < Правила охороtlи прачi на автомобiльttому транспортi (НПАОП 0.00-
1.62-12)> ,протокол М 3- l807- l9 вiд < l 8> липня 20l9p,;
Itlжellep з опгаlliзацiТ перевезеllь та службlt експлуатацiТ К)zрсик Сергiй Олексiйович пройшов }Iавчання та перевiрку
ЗНаНЬ Нормативно-правових aKTiB з охорони праui, а саме: законодавчi акти з охорони прашi, гiгiсни працi, надання
ДомеДичноТДопомого потерпiлим вiд нещасних випадкiв, оргаlriзачiя оперативttоТроботtл з охорони прачi; Правил
повеДillки у разi винекнення аварiй; Закон УкраIrrи < Про охорону прашi>, ССБП Oxoporra прашi i промислова безпека у
булiвничтвi (НПАОП 45.2-'7,02.-l2); OcHoBHi поло)(ення ДБIl А.3.2-2-2009, <Правила з oxopotrrl прачi пiд час робот на

висотi (НПдоП 0.00- 1.15-07)) <Правила з охорони праlti пiл .tac роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями (НПдоП 0.00-
1.71-1З)), <Правlала охорони праui пiл час експлуатацii ваtlтажопiдiймальних KpalliB, пiдiГлмальних пристроТв i

вiдповiдного обладIjаIlI{я)) ( НПАоП 0.00- l .80- l8), < Правила охорони прачi пiл час експлуатацiТ обладtlання, Lt(o працюе
пiд тиском> (НПАоП 0.00- 1.81- 18), кПравила охороtlи прачi пiл час ваtlта)I(tlо-розва}I,га)кувальних робiт (НПАоП 0.00-
1.75-15), к Правила oxoporIlJ пparti на автомобiльному траIIспортi (НПАОГl 0.00-1,(t2-12)> посвiдчення М З-l807-19-32,
Ilротокол Ns З- l807- l9 вiд < l8> липня 20l9p.;
Начальtll,tк PeMollTHo-MexattiчlloT майстерttiОстапчук олег Михайлович пройrrrов llаt}tlанlIя i виявив потрiбнi зrIаlIlIя
законодавчих aKTiB з охорони працi, налаlrня домедич}tоi допомоги по,герпiллtпл, гiгiсttи прачi та електробезпеки -

ПОСВiДЧеННЯ Ns 390-1З-l9, протокол вiд 08.02.20 I9 NslЗ та посвiд,lеrtrrя Лg 3-10l0-19-4, Пройrrrов навчан}lя та перевiрку
знань Ilормативно-правових aKTiB 3 охорони прачi,а саме: <Правила безпеки cljcTeМ газопостачаlrrrя> (НПАоп 0.00-1.76-
15); <Типова iнструкrriя з органiзачiiбезпе.tного ведення газонебезпе,rrrих робir,> (I IпАоП 0.00.-5.11-85); Iнструкчiя з

органiзацiт безгtе.tttого ведеllня l]огIlевих робiт l.ra вибухопо>ltеrконебезпечtJих та вtrбухоttсбезпеtltlих об'сктах (нпдоп
0.00-5.12-0 l); Вимоги До роботодавцiв стосовно забезпе.lення безпе.tного виконаl]tlя робiт у потенцiйно
ВибухОнебезпеtIнtlх середовищах (НПАОП 0.00-7,12-13), протокол М 3-10l0-19 вiд <l0> tItовтня 20l9p,;
Illлcelrep з о]rгаlliзаlliТексплуатаltiТта Dемонту Савiцький Олександр ВалерiГrови,t пройшов навчання i виявив потрiбнi
знання законодавчих aKTiB з охорони праui, налання домедичноТдопомоги потерпiлим, гiгiсrrи прачi та електробезпеки
посвiдчення м l476-49-I9, Пройrлов навчаl]ня iвиявtлв потрiбнi з}IанtJя Закоllодавtlt,]х aKTiB з охороlIи прашi, надання
домедl{чrIот допомоги потерпiлим, гiгiсни прачi та електробезпеки. Протокол вiд l 2.04.20l9 Ng49/B; посвiдчення лъ l476-
49lB-|9, ПрОйшов навчаI{ня i виявtrв потрiбнi зtlання <Правил безпеки систем газопоста(Iаtlня>, кПравил охорони працi
пiд r13. експлуатацiТобладt,lання, ulо працюс пiдтиском>>, <Правил охорони праui пiл час експлуатачiТ
вантаrrсопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнанrIя>, кМiнiмальн14х вимогз охорони прачi
на тимчасових або мобiльrrих булiвельних майданчиках). Протокол вiд l2.04.20l9 Jф49/в та tlосвiд,lення J\b l476-4glб-Ю,
ПройшоВ навчаннЯ i виявиВ потрiбнi зllаннЯ <ПравtлЛ oхopoнll праui пiЛ,tас роботИ з illcTpyMclrToM та пристроями)),
кПравил охороt|и гlрашi пiл Llac вt4конанtlя робiт на висотi>, дБ}]А.3.2-2-2009 <Систсма сr,анлартiв безпеки прашi.
Охорона праui i промислова безпека в булiвништВi>, кПравиЛ охоронИ прашi гriЛ tlac ваlIта)I{tIо-розвантажувzulьних робiт>,
кПравил охорони прачi на автотранспортi>.Протокол вiд 08.04.20 l 9 J\Ъ49lб.
Illжcttep з oxopolll,t праlti Колодял<ний Богдан Миколайович пройшов навчання i виявив потрiбнi знаtIня законодавчих
aKTiB З ОХОРОНИ ПРаui, rrаДанНЯ ДоМедl4чноiдопомоги потерпiлим, гiгiсни праui та електробезпеки посвiд.tення Ns з45з_
l l8-19, протокоЛ вiд 20.09.20 I9 N9 ll8; посвiдчення Ns 345З-ll8/б-l9, Пройutов навчаrIня i виявив потрiбrri зtlанtlя
<Правил охороI{и праrri пiл час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроямl4), кПравил охороtIи праlti пiд час виконання робiт
на висотi>, дБнА.3.2-2-2009 кСистема станлартiв безпеки прачi. Охорона прачi i промttслова безпека в булiвниuтвi>,
кПравил охорони праui пiл час вантажно-розвантажувальнtlх робiт>, <Правил охороIlи працi на автотранспортi>,
<ПравиЛ буловИ безпечноТексп.пуатаuiiлi(lтiв>, протокоЛ вiд 20.09,20l9 Ml l8/б; посвiдченгtя м з45з-l l8/B-l9, пройшов
навLIанt{я i виявив потрiбнi зIIання кПравил безпеки систем газопостачання>, <Правил охороllи прашi пiд час експлуатацii
обладнання, що працtос пiд тиском>. <Правил охорони праLti пiл tlac експлуатацii ваttтаrкопiдiймальних KparriB,
пiдiймальних прtlстротв i вiдповiдного обладнаtttlя>, <мiнiмальI{их tsимоl,з oxopoHl.| праrti на тимчасових або мобiльних
буДiвельнихмайДанчиках),протоколвiд20.09.20I9мll8/в;посвiлчеrlняN!З-l0l0-19-3,пройrшовнавчан[Iятаперевiрку
знань нормативно-правових aKTiB з охорони праui,а саме: <Правила безпеки систем газопостачання> (НПДОп 0.00-1.76-
l5); кТипова iнструкuiя з органiзачiiбезпе.tttого ведеll1lя газоttебезпе.tttlлх робiт> (lIпАоП 0.00._5.11-85); Iнструкuiя з
оргаrliзаuiт безпечгlого велеllня вогневих робiт на вибухополсеiltонебезпечtlих та вибухоttебезпе.tних об'сктах (нпдоп
0.00-5.12-0 l); Вимоги ло роботодавцiв стосовно забезпечеttttя безпечrlого викоlJаIlllя робiт у потенttiйно
вlrбухонебезпечних середовищах (1-1пАоП 0.00-7. l2- lз), протокол м 3- I0l0- l9 вiд < l 0> rt<овт,rtя 20l9p.; /{опущений ло
роботи в електроустаllовках tlапругою до l000 В.4 група з електробезпеки, посвiдченttя ЛЪ з45_1 l8/a-l9.

Наказом Nq l/ l-оП вiд 23.0l .20l7p. на пiдприсмСтвi створенО слу)кбУ з охоронИ працi. ФункrriТ начальниКа слуrкбИ
охорони праui покладенi на iHx<eHepa з охорони праui Колодяlttного Богдана Миколайови.lа.
Наказом NglO-оП вiд l0.04.20 l7p. створена постiйно дirоча комiсiя з перевiр_ки,щФr_ь_lдщад!_Qхарони пDацi. пожехtгlот
безпеки та електробезпеки у складi:
Голова rtoMiciT - Щиректор Балунський Олексанлр Володимlлрович;
Члени KoMicii: lH>tceHep з органiзаuiТ перевезень та служби експлуатацiТ l(урсик СергiГr олексiйови.l; начальник PeMoHTцo-



механiчн0I'майстер}li Остапчук олег Михайловиtl; iнженер з охорони праrri l(о;tолялtнtлй Богдан Миколайович.

- начаJIьн14ка ремонтно-механiчноТ майстернi Остапчука олега Михайловича.

наtIальника ремо}Iтно-механiчrrот MaГlcTepHi OcTatl,tyKa о;lега Михайлови,tа.

зварtовального обладнаttня та елеltтрогосподар_sтда - начальtlика peMoHTtlo-Mexalti,lHoT майстерrri Остапчука Олега
михайловича

експл),атацirо засобiв протипо>ttеlt<ного захи9Jу iHlIteHepa з оргаtliзачiТ перевезеtiь та слуrltби експлуатацiТ Курсика Сергiя
олекс i йовича.

технологiчtlого обладнанttя iHяterlepa з органiзаrriТ експлуаташiТ та ремонту Савiцького Олександра Валерiйовича"

робiт на технологiчном),об,rlадttаrtнi наtlальника реN4онтно-механiчно1'майстерtli Остапчука олега Михайловича,

- IllструкLtiя з oxopoн1,1 прачi Nl l для водiя
- Iнструкuiя з oxopoll14 прашi Лъ 2 для слюсаря з ремонту колiсtlих траtlспортних засобiв
- Iнструкчiя з oxopolll4 прачi ЛЬ 3 для електрозварника
- Iнструкt_tiя з охорони праrri ЛЪ 4 лля токаря
- lнструкuiя з охорони праui М 5 для електрtrка
- Iнструкrtiя з охорони праui Nч б для сторояса
- Iнструкцiя з охорони прачi Л! 7 про загальнi засоби поlltеlltноiбезпеки
- lrlструкцiя з охороt,lи праui Лъ 8 з надання першоIдопомоги при нещасних вl4падках
- Iнструкцiя з охорони праui М 9 при виконанrri робiт на свердлильrlому BepcTaTi
- lнструкчiЯ з охорони прачi ЛЪ l0 при виконаннi робiт на (lрезерному верс.гатi
- lнструкшiя з охорони прачi Nч I i при виконанtti робiт на гiлравлiчному пресi
- Iнструкцiя з охорони прачi No l2 при виконаннi робiт на заточувальному BepcTaTi
- Iнструкшiя з охорони прачi JФ l3 при виконанtti робiт на шлiфувальному BepcTaTi
- Iнструкuiя з охорони праui Л! l4 при виконанtti робiт lla вiлрiзному Ho)I(oBotlHoMy BepcTaTi
- Iнструкцiя з охорони прашi Nl l 5 при виконанtti робiт на висотi
- Itrструкчiя з oxopoll14 прачi Мlб лля (rрезерувiцьll1.1ка
- IrIсr,рукцiя з oxopoHt4 прачi Nl l7 при викоllаtltti пiскострумиrrrrих робiт
- Iнструкuiя з охороllи прачi Nлl8 при роботi tta мийнiй машинi
- Iнструкцiя з охороtlи праui Лоl9 при виконаttrti вантаrкно-розвантажувалыrих робiт
- lнструкttiя з охоро1-1и прачi Nэ 20 для водiя наваltта)кувача
- Ilrструкuiя з oxopol-Ild праui Лъ 2l з електробезпеки для працiвникiв неелектротехнi,Iного персон€Lлу (I група
електробезпеки)
- IнструttLtiя з охороl{и прачi Nл 22 для оператора заправ'их станцiй (ДЗС)
- Irrструкuiя з охороIlи праui Лъ 23 пiд час приймання, зберiгання й видачi паливtlо-мастильн1.1х матерiалiв та заправляння
ним и транспортних засобiв
- Iнструкшiя з охоро1lи прачi Nl 24 при роботi з електроiltструментом
- Iнструкuiя з охороI-1и працi Nч 25 пiд час робiтз ручними iнструмен,гами та прl4строями
- Iнструкцiя з охорони прачi М 26 пiдчас виконанIlя ulиtlо монтахtних робiт
- Iнструкrtiя з oxopoнt1 прачi М 2J для працiвника який перебувас у вiлряд>кеtrrri
- IнструкшiЯ з oХopoнll праui М 28 прИ роботi з котлами, шlо працюють }la твердому паллrвi
- IнструкLtiя з охороllи праui М 29 пiд час роботи з ручним пневматичним itlcTpyMeHToM
- lнструкцiя з охороI{и праui Nl З0 при роботi з комп'lотером, принтером, ксероксом та iншоtо орrгехнiкоrо
- Irrструrtчiя з oXopolJ1.1 праui Nч 3i пiд,lас робiтз ваrrтажопiдiймальними MattltjtlaMLl. якi керуtоться з пiдлоги
- Iнструкuiя з охорони прашi М З2 прrл виконаtttli стропальttих робiт
- Iнструкttiя з oxopol.'I,l прачi Nч 3З при роботi на сушильllому барабанi сБ-6з0-6000
- [нструкLtiя з охорони праui Nl 34 з провелеtttlя газоttебезпечIlих робiт та робiт у вибухополtехtонебезпечrIих зонах
- Iнструкuiя з oxopoll1.1 прачi ЛЬ 35 при роботi tlаторцIовальнiй пилi.
- Iнструкцiя з охорони прашi Nч 36 при викоrlаннi вогttевих робiт
- Iнструкrriя з охорони праui Nt З7 при виконаttнi робiт на листогибо.lних верстатах
- Iнструr<цiя з охороllи праui М 38 при викоlлаltнi робiт rra гiльйотинних }Iож1,1цях

ПраuiвнlrкИ,Iов l-PAIJC-I-I що BtrKoHyTb роботИ t{a l(овальсьКо-tlресовомУ yc],aTцyBaHHi забезпеченi спецiальним одягом,

Наказом М l l-ОП вiд l9 листопада 2020р.затверлжеrrrrо в

наст)zпнi irlструкцi]' з охорони працi:



спецiальним взуттям та засобами iндивiдуальtlого захисту вiдповiдно до вимог та норм, встановлених законодавством :

Верстатtlиt< широкого про(liлю: комбiнезон бавовttяний, берет бавовняtlий, ,tеревlлки rrtкiрянi з гладким верхом i

металевим носком, окуляри захиснi вiлкритi.
Видача працiвникам i поверrtення ttими спецiальlIого олягу, спечiальtlого взуття та засобiв iндивiдуального захисту
облiковусться в особистих картках облiку спецiального одягу, спеuiального взуття та iHm1.1x засобiв iндивiдуального
захисту.
Праuiвники, що вl,rконують роботи I{a ковальсько-пресовому ycTaTKyBaIlHi, пройшли спецiальне 11авчання з питань
охоронИ праui прИ роботi на ковiulьсьКо-пресовомУ ycTaTKyBaHHi- Протокол Jф рмМ 27-1l вiд21 .l 1.2020p.

Нормативltо-правова, матерiально-технiчна база вiдповiдае вимогам закоI]олавства з питаI]ь oxopoH1.I праrri та
промисловот безпеки, Пiлприсмство мас Ijавчально-методичне забезпечеt]ня для органiзаrriт роботи з навLIання та
перевiрки знань з питань охорони прашi.
Записи про проведенtlя iHcTpyKTarKiB виконуlоться в )курнrLлi peecTpauiT вступного irrcTpyKTaжy з питань охорони працi та
в rкурналi ресстраuii iHcTpykTarkiB з питаt,lь охорони праui на робочому MicTi одиrr раз Ila три мiсяцi. Роботи на висотi
проводяться по наряду-допуску, у якому перелбаченi органiзаuiйнi та технiчнi заходIl по пiдготовки та безпечному
виконаннIО uих робiт. Робiтгrиr<И забезпечеt,liтехttiчнО справнtlМ обладнанням, itrcTpyMeHToM, засобами iндивiдуального
захисту, iнструкuiями з охорони праrti.

а В , Бп,-r.св^аеJ_
( |l l lцlмlt?а l lрiзви ше)

в господарювання у територiальrlому оргагti Щеряtпрачi

20 р. N9

ПорялкУ вt,lлачi дозволiR на вllкоllаl]|lя робi,Г пiдвпrrtеrlоТ,,ad..пaпч' та на сксllлуатацirо (засrrэсуваltня) машин, механiзмiв,
устаткоRаlIllя пiдвиtttеttоi нсбезпскtл,

паспортi,

{!оdаmок 8 в реDакцil Посmоlrовч км М 48 Bin 07,02.20I8}
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