
Додаток 8

(в редакrriТ no.rn,,oii Ж'*Ц Mirricr.piB Украirlи
вiд 7 .lttотогсl 20l 8 р. Лл 48)

lЦЕКJIЛРАЦIЯ
вiдповiдlrостi маr'ерiальllо-техlliчtlот базlt вllплогам заI(оlrодаl}ства з пtIтань oxopolIrl працi

Вiдомостi про роботодавця: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кТРАНС-Н>
(для tоридt.tч ttoj особи : ttaйbtcttyBaI lllя Iорllл1.Itl t loT особи,

З5705. PiBHeHcbKa область. Здолбунiвськrлй район. м. Здолбунiв. вул, Гр_чшевськогол 28.4006l069.
мiсttезttаходlttсltttя, l<tlлзгiлtlо з С/UrПОУ, прiзвиtttе, iшt'я r.a lto ба-rьковi KcpiBltltKa, tloпrep lеле(хlttу,

Балунський олександр Володимирович. 097-40-37- l33. ехргеssгочпо@gmаiI.сопl
теле(lаксу, адреса слсп,роltttоi пotttTl.t,

PiBHerrcbKa область. Здолбуrriвський район. м. Здолбуttiв. вул. I'рушсвського. 28 та об'скти на територiТ УкраТни.
вiдповiдно до укладених договорiв

Micttc Bt,lKoltattttll poбi,l,пiltBtltltettoT ttсбсзltеки r,а/або експлуа,t,аltiТ (застосуваtltlя)

[,lalIlпll. ]\lcxalll]l\,llR. !,с,гагl()I]аllltя tIljUllttltсttоj'ttебсзпокtt)

х
вiдшкодування наслiдкiв можл llBoI шкодlл:
Сmр ахуван ня н е провоdttл ось.
Iнфоrrмацiя про пrrоведення добровiльного ачдитч з oxorrolrll ппацi .

!об р ов iл ь t t tt й ауd tt пl tt е п р clBoc)lt в cst,

.II, Балуrrський Олександр Володимировtлч цiею леклараuiсtо пiдтверлrкуrо вiдповiднiсть матерiально-технiчнот бази та
умов праui вимогаМ законодавсТва з питанЬ охороI-1И праLti та промисловоТ безпеки пiд час викоtlання таких робiт
пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацiТ (застосуванtlя) таких MaIlI14H, мехаttiзмiв, устаткованllя пiдвищеноi небезпеки:

l. Техllологiчlli TJrattcпopTtli засобlt
I,IaBallTarKyBatI телескоIliчllllй ВОВСАТ T40l70
За водськlr l"r Nq3б33 l l 3б4
Ресстрачiйнltй llопtср - 47500ВК
Об'см двIIгуна 4400 см.куб.
Потужrliсть лвигуна - 74,50 кВт.
Маса Matlll.tllи - l0970кг.
PiK вlлпуску - 2005
Свiдоltтво про peecTpaIlilo пraIllllrlIl - Серiя ОМ Лi024942
Власlll.tк - ТзоВ (Тl'дIlС-1,1))
BltpoбrrlrK: СШД

Кiлькiсть робо,ttlх Mictlb - l49, в тому чtlслi tla якllх icHyc гliдBltltlellltй ptl]1lK Btl11llKlIeltllя травм - 5.
Кiлькiсть булiвель i спорул (прltмiщеllь), вtlробltичltх об'сктi (цехiв, дiльtlltllь, cTpyKTyp}Illx пiлрозлiлiв) - l0.

IHlIli вiдомостi:
ДиDектоD БалунськllГl ОлександD l}ололllпlllровllч пройшов навчаIlня та перевiрку знань tlормативtlо-правових aKTiB з
охорони прашi,а саме: кПравила безпеки систем газопостачанtrя> (НПАОП 0.00-1.76-15); (Типова iнструкцiя з органiзацii
безпе,tного веденIlя газонебезпе'lних робiт> (нпАоП 0.00.-5.11-85); Iнструкrriя з органiзачiТбезпечноiо ведення вогIlевих
робiт на вибухопоlttеlконебезпе,ltlих та вибухонебезпечнt.lх об'сктах (нпАоП 0.00-5.12-0 l); Вимоги до роботодавцiвстосовно 3абезпе,tеlrtlя безпе,lного в14конання робiт у потеtlttiйtlо вибухоrrебезпеtIнlJх середовt4lltах (1-1пдоп 0.00-7.12-1з)
- посвiдчення ЛЪ 3-10l0-19-2, протоI(ол N!} 3-10l0-19 вiд Kl0> л<овтня 20l9p, та посвiдчення Лс з-l807-19-Зl, пройшов
навчання та перевiрку знаIIь Ilормативно-правових aKTiB з охороIlи праrli, а саме: законодавtli акти з охорони працi,
гiгiсrtlt працi, tlадаtltIя домедичtIоТдопомого потерпiлим вiд lteщacttttx вlлпадкiв, оргагriзаuiя опaроr"rпоТроботи з
охорони гtраui; Правtlл поведittки у разi винекrrення аварiй; Закоti УкраТни к Про охорону праuil>, ССБП Охорона гlрашi i
лромислова безпека у булiвниuтвi (нпАоП 45.2-7.02.-l 2); OcHoBHi поло)ке[Iня дБн д.з.2-2-2009, <Прав"пu. o*upu'"
rlраui пiл,tас робот на висотi (нпАоП 0.00-1.15-07))) <Правила з охороIiи праrti пiл час роботи з iHcTpyMeHToM та
прl4строями (нпАоП 0.00-1.71-1З)), <Правила oxopotl1,1 праrti пiл tlac експлуатаrtii ваtlтаlt<опiлiймальirих KpattiB,
пiдiр"tмальниХ пристроiв i вiлllовiдtlого обладrtаrttlя> ( lIПАОП 0.00-L80-18), < Правила охороrlи праLti пiл,lас
експлуатаuii обладttання, шо працlо€ пiд TttcKoM> (нпдоП 0.00- l .8l- l8), <Правr.,rо n*opon,, llparri пiл час ванта)кно-
розванта)I(увальlI14х робiт (Н ПАОп 0.00- l .75- l 5), < Правиrtа охороIlи праrti на автомобiльttому траrlспортi (НПДОП 0,00-
1.62-12)>' ,протокоЛ лъ 3- l 807- l9 вiд < l 8> липtля 20l9p.;

пройшов навчання та перевiрr<у
знань нормативIlо-правОвих at<TiB з охоронИ праui, а саме: законОдавчi акти з охорони праui, гiгiсни працi, наданtIя

ь

домедичгtоТдопомого потерпiлим вiд нещасних випадкiв, оргаlliзашiя оп.рur"ur,оi'роботи з охорони праui; Правил
ПОВеДiliКl,i У РаЗi ВИНеКr,lеННЯ aBapiri; Закон УrсраТни < Про охорону прачi>, ССБп oxopo,,u npuui i про*".лопо безпека убУДiВНИЦТВi (НПАОП 45,2-7.02.-12); Ocr-roBHi поло)Itення ДБIi А.3.2-2-2009, кправппо. о*оро,,и прачi лiд.lзg робот на
BllcoTi (НПдоп 0.00_1.15-07))) кПрави"па з охорони праui пiл час роботи з iHcTpyMerrToM та пристроями (НПДоп 0.00-
1.71-13)), <Правила охорони прачi пiд час експлуатацiiванталtопlдiймальrrих KparriB, пiдiймальних пристроi.в i
вiдповiдногО обладнаllt{я)) ( НПАОП 0.00- l .s0- l8), к Правила охороIlи праrri пiл час експлуатацiТ обладнання, що працIое
пiд тиском> (I lпАоп 0,00- 1.8l- l8), <1-Iравl4ла охоро}Iи прачi пiл ,,о. uа,,ruп,,,о-розваIlта)I(уваJIьних робiт (I-1ПДоп 0.00-
1.75-15), К ПРаВИ.ltа oxoPoIl1,1 ПРаrti на автомобiльному траllспортi (НПДОп 0,00-1.62-12)) - посвiд.l9ццп N9 з_l807_19_з2,
протокол Л!, З- l 807- l9 вiд к l 8> липня 20l9p.l
}{ачальltик PcMollTllo-MexaHiчlloiMaйcтepHi Остапчук олеl,Мt,tхайловtл.t проГлutов Ilавtlання i виявив потрiблri знаLIIIя
заl(оI|олавtlих aKTiB,t oxopoHIl праlti. tlалаttllЯ ЛомедlltIItоj'лоttомогtt потерпiлtlм. гiгi<,trlr праr,ti та електробезпски -



посвiдчення ЛЪ 390-13-19, протокол вiд 08.02.20 l9 Л!l3 та посвiдчеttня Ns 3-10l0-19-4, Пройшов навчання та перевiрку
знань llормативно-правовlлх aKTiB з охорони працi,а саме: (Правила безпеки систем газопостачання> (НПАОП 0.00-1.76-
l5); <Типова iнструкчiя з органiзаuiТбезпечного веденrlя газоttебезпе,tних робiт> (IlПАОП 0.00.-5.11-85); lнструкrriя з
органiзачiТ безпечt.tого ведеllня вогневt4х робiт на вибухопожеll<онебезпе.lt]их та вибухонебезпеtIних об'сктах (НПАОП
0.00-5.12-0 l); Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпечеttltя безпечtlого виI(онаtl}lя робi,г у потенцiйно
вибухонебезпеtlних середовищах (НПдоП 0.00-7.12- l3) , протокол N9 3- l0l0- l9 вiд к l0> хсовтня 20l9p,;
IIlжellep з оргаlliзацiI експлуатацiТ та ремонту Савiцький олександр Валерiйович пройшов навчання i виявив потрiбнi
ЗнанНя ЗакоНоДавtIих aKTiB з охороllи прачi, надання домедtlчtlоl'допомоги потерпiлим, гiгiсни прачi та електробезпеки
посвiДченttя N9 l476-49-19, Пройrlrов навчання i виявив по,грiбrri з}lаIIIlя заl(оtlодавtlих aKTiB з охорони працi, rtалаtlня
ДОмеДичrtОТДопоМоги потерпiлим, гiгiсни праui та електробезпеки. Протокол вiд l2,04,20l9 Ng49/B; посвiд.lgllрlд N9 l476-
49lB,l9, Пройшов навчання i в1lявив потрiбrIi знання <Правил безпеки cllcTeM газопоста(lаttня>, кПравил охороrtи працi
пiл час еt<сплуатаt.tii'обладнанtlя, uto llрацIос пiд тиском)), кПравtлл охороllи праrti пilt ,lac експлуатацiТ
ВаНТаrкОпiдiЙМаЛЬНиХ KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i rзiдповiлrrого обладнанttя>, <Мirriмальних вимогз охороr.rи працi
на тимчасових або мобiльних булiвельних майдан.lиках), Протокол вiд l2,04.20l9 ЛЪ49/в та посвiд.lення М l476-49lб-19,
ПройшоВ l]авLlаннЯ iвиявиВ потрiбнi знаtlнЯ <ПравиЛ охороl{И праrri пi.r час роботИ з iHcTpyMeHToM та пристрояl\4и),
<Правил охоро}lи праrti пiл tlac в1,1конання робiт на висотi>, ДБrJА.3,2-2-2009 <Система стандартiв безпеки праIti.
ОХОРОна праui i промислова безпека в будiвнrlrtтвi>, <Правил oxopoHll праlti пiл час ва}IтажtIо-розвантажуваJlьних робiт>,
<Правил охороriи nparti на автотранспортi>.[1ротокол вiд 08.04.20l9 М49/б.
lнжеllер з oxoportl,t праl(i l(олодяllttlий Боглаtt Миколайови,t пройrrtов tlaBtlatlIlя i виявtлв потрiбнi знан[Iя законодавчих
aKTiB З ОхОРонИ праЦi, llалання домедиtiноТдопомоги потерпiлип,l, гiгiсни прачi та електробезпеки посвiд.tення ЛЪ З453-
l l8- l9, прОтОкОл вiд 20.09.20 l9 Jф I l8; посвiдчеttня Л9 3453- l l 8/б- l9, Пройшов навчання i виявив потрiбнi знанtlя
КПРаВИЛ ОхОрони праui пiл час роботи з iHcTpyMeHToM 1,а пристроямt,l)), <Правил охорони праrri пiл час виконання робiт
на висотi>, ДБI-Iд.3.2-2-2009 KCrlcTeMa стандартiв безпеки прашi, охорона праrti i промислова безпека в будiвниllтвi>,
кПравил охоро}lи праui пiл час вантажно-розвантажувальtlих робiт>, кПравил oxopollt.l праui rra автотраttспортi>,
кПравилбуловибезпечltоIексплуатачiТлi(iтiв>,протоколвiд20.09.20l9N9ll8/б;посвiлченняЛЪЗ453-1l8/в-l9,пройшов
навчанlJя iвиявив потрiбrli зt]ан}Iя кПравил безпеки систем газопостаtlаltttя>, кПравил охоро}Iи праrri пiл,Iас експлуатацii
обладнання, t1_lo працюе пiд тиском>, <I-Iравил охороI{и праrii пiл Llac експлуатаtliТ вантажопiдiГлмальних KpatliB,
пiдiймальних прllстроIв i вiдповiдного обладнаtlttя>, <мiнiмальних вl1мог з охорони прачi на тимчасових або мобiльних
булiвельних майданчиках),протокол вiд 20.09.20l9 Nsl l8/B; посвiдчеt-ltrя N9 3-10l0_19-з, пройшов навчання та перевiрку
знань }lормативно-правових aKTiB з охорони прашi,а саме: <Правила безпеки cI4cTeM газопостачання> (НПДОп 0.00-1.76-
l5); <Типова iнструкчiя з органiзачiТбезпечltого веденIlя газоttебезпе.r Hr,rx робiт> (IIпАоП 0.00.-5.11-85); Iнструкчiя з
органiзашiт безпечного ведення вогневих робiт на вlлбухопоlr<еrttоttебезпе,tttих та вибухоttебезпо,lних об'сктах (l Iпдоп
0,00_5. l2-0 l); Вимоги ло роботолавцiв cTocoBtto забезIlе,lеltttя безпе,lttого в14коI]аIlIlя робi,г у потенцiйно
вtlбухоttебезпечн14х середовиш(ах (I IIlлоп 0.00-7. l2- |3), протокол N9 З- l0l0- l9 вiд < l0>> лсовтttя 20l9p.; /{опущений ло
роботи в eJleKтpoycTaIloBKax }Iапругою до I000 В.4 група з електробезпеки, гlосвiд,tеltttя Ng 345-1l8/a-l9.

I-Iаказом Ngl/l-оп вiд 23.01.20 l7p. на пiдприемСтвi створенО слу)кбУ з охоронИ праt(i, ФункrriТ наtIаль}lиКа службИ
охорони працi поклаленi на ittiIteHepa з охороlrи прачi Колодяltttlого Богдана Миколайовича.
Наказом JфlO-оП вiд l0.04.20 l7p. створена постiйно дilо,tа коплiсiя з перевiрки знаrtr, з пtлтань охорони працi. пoll<clrcrloT
безпеки та електробезпеt<и у складi:
Голова комiciT - f{иректор БалуrrcbKиri Олексанлр Володtлмирови.t;
члеtlи koMiciT: lнженер з органiзаuiт перевезеllь та слухtби експлуатачiт kypcrlk Сергiй олексiйович; }lаttilльник peMorlTHo-
механiчноТ майстернi Остапчук олег Михайлович; iHxteHep з охорони праui Кололяlкний Богдан Миколайович,
наказом Jф7-оп вiд l9 вересня 20l9p призначеtlо особу. яка мас право видавати наряд-допуск на виконангlя робiт
пiдвищеноI ttебезпеки - tlаtlаль}I14ка ремоrlт}Iо-мехаrriчttоТ майстсрнi ос,гап,tука олега Михайлови.tа.
Ilаказом N97-оП вiд l9 вересrlя 20l9p призriачено особv. вiлповiдzulьrrу за пiлготовк:у та виконанrtя газоlrебезпе,tttих робiт
- наtlалыIика peMoIlTHo-Mexat-ti,tHoT майстернi Остапчука олега Михайловиtlа.
IJаr<азом Jф 2-ОП вiд 23.01.20l7p. призtrа,tеttо вiлповiдальним за справrrr.lй TexHi.lrrllГl caTarr. безпечнч експлчатацilо
зварlовальгtого обладt,tання та елек,гDогосподарства - на(lальнt4ка peMo}lTHo-Mexatti.tlroT майстернi Остапчука Олега
михайлови,tа

експлуатацiю засобiв протtlпоlItсrt<ttого захисту iHltceltepa з оргаrriзачii перевезеtlь та слуlltбlл експлуаташii Курсика Сергiя
олексiйовrlча.
Наказом Jф 5-оп вiд 3l липня 20 l9p, призначеrrо вiдповiда;lьrlого заq2цlцiзацirо обслугов_уваrrня та ремонт
технологi,tного обладнагltlя ittlrcellepa з оргаrriзашii експлуатачii та ремонту Савiцького Олексанлра I}алерiйовича.
НаКаЗОМ ЛЪ 5-ОП ВiД 3l ЛИПНЯ 20l9p. прriзна.rено вiдповiдальrrого за безпечну експл]латацiю та органiзацiю прQведенIrя
робiт на техttологiчному обладнанtti начальника ремонтно-механiчноi майстернi Остапчука олега Михайловича.
I-IаКаЗОМ Ml l-ОП ВiД l9 ЛИСТОПаДа 2020р. затверджегrно в новiй редакцiТз змiнами та доповненнями та введено в дiю
наст]лпнi irlстр_укцii з охорони пр_щ{:
- Irlструкцiя з охороljи прашi Ne l для водiя
- lнструкцiя з охорони праui Nч 2 лля слюсаря з ремонту колiсlltlх транспортtIих засобiв
- lнструкLtiя з oxopoIlI.r праui Nl З для електрозварника
- Iнструкчiя з охорони прачi Л! 4 для токаря
- It-lструкuiя з oxopoI]14 праui М 5 для електрика
- Iнструt<uiя з oxopoнI.r прачi Nl б для cTopoxta
- Iнструкrtiя з охорони прачi Nч 7 про загальнi засобtt пох<еlttнот безпеки
- IНСТРУКuiя З oxopoнl4 праui Nэ 8 з надання першоi'допомоги при нещасlrих випадках
- IНСТРУкrtiя З охорони прачi Nч 9 при BиKottarrrri робiт на свердлиJIьrtому BepcTaTi



- Iнструкцiя з oxopoнI.l прачi ЛЪ l0 при виконаннi робiт на фрезерному BepcTaTi
- lнструкLtiя з oxopollt.i прачi Nl ll при виконаннi робiт на гiлравлiчному пресi
- lнструкцiя З охороНИ праui Ng l2 при виконаннi робiт на заточувzulь}lому BepcTaTi
- Iнструкцiя з охорони прачi Лъ lз при виконанtti робiт на шлitрувальному BepcTaTi
- IrtстрУr<цiя З оХороНи праui ЛЪ l4 при виконаннi робiт на вiлрiзному tlo)I(oBotIIloMy BepcTaTi
- IнструкLцiя з охорони прачi Nч l5 при виконаннi робiт на висотi
- Iнструкuiя з охорони праui ЛЪlб лля фрезерувальника
- Iнструкцiя з охорони праui Nll7 прl,t виконанtli пiскоструминних робiт
- Iнструкt,tiя з охорони прачi Nэl8 при роботi lta мийrriй машинi
- Iнструкuiя з охороllи праlti Nll9 прlл викоtlаннi вантаrtttlо-розваtlтах(увальних робiт
- Iнструкцiя з охорони прашi Nl 20 для водiя HaBaHTa)KyBatla
- Iнструкцiя з oхopoнIl праui м 2l з електробезпеки для праLtiвtlикiв неелектротехнi,lttого персоналу (I група
електробезпеки)
- IнструкLliя з охорони прачi Лч 22 для оператора заправних станuiй (АЗС)
- Iнструкчiя з охорони працi Nз 23 пiд час приймання, зберiганttя й видачi паливно-мастильних матерiалiв та заправляння
tIим 1.1 транспорт}lих засобi в

- [rrсr,рукrriя з охороl]и праui Лл 24 при роботi з електроiltструмеt]тоN4
- Iнсr,рукrriя з охорони праui Nч 25 пiд час робiтз ручними itlструментами та пристроями
- Iнструкчiя з охороtlи праui Nл 26 пiд час виI(онання шlrlно монта)кrlих робiт
- Illструкчiя з охорони праui М 27 мя працiвника який перебувас у вiдрядлtеtttti
- Iнструкцiя з охорони праui Nэ 28 при роботi з котлами, tllo праllюtoть }Ia твердому паливi
- Iнструкцiя з охороI.Iи прашi Лч 29 пiд час роботи з ручним пневматltчl]им iHcTpyMbHToM
- Iнструкцiя з охорони праui Nэ 30 при роботi з комп'lотером, принтером, ксероксом та iншою орrгехнiкоtо
- Iнструкuiя з охороllи праui Лч 3l пiд час робiтз вантаlltопiдiймальllимl4 машинами, якi керуtоться з пiдлоги
- IrrструкLtiя з охороIlи прашi Nч З2 при виконаннi стропальних робiт
- Irlструкчiя з охорони прачi м З3 при роботi на сушильному барабаrli сБ-6з0-6000
- Iнструкuiя з охороtJи праui М 34 з провеленнл газонебезпе(ltlих робiтта робiту вибухопожеrrсонебезпечних зонах
- lнструкчiя з охорони праui Л! 35 при роботi на торцювальгriй пилi,
- Iнструl<Ltiя з охорони працi Nч 36 при виконаttнi вогневих робiт
- Iгlструкшiя з охороIJи праui Nч З7 при викоtlаннi робiт rrалистогибочt]их верстатах
- [trСТРУКLtiЯ З ОХороl]и праui Ло З8 при виконаннi робiт rra гiльйотиltltих но)I(lлцях

Згiдно протоколу Лq 56 вiд l I квiтlrя 20l9p. Шибуrrя Аrrлрiй lгоровt.t,I l994 року I]ародженllя отримав посвiдчення Л!56-
l9-2'l за проtРесiсrо водiй tlaBattTaжyBa(la 5 розрялу.
Пройшов спецiальне навчання з пt{тань охороI{и прачi лля воlliя ttaBatlTaxtyBatla, спсцiа.llьнi питанllя з охороlIи прачi лля
водiя - Протокол N9 РМ М 25-04-2О вiд 25 квiтня 2020р,

праuiвники тов TpAHc-I-I забезпе,lенi спецiальним одягом, спеrliальнt.tм взуттям та засобами iнливiлуального захисту
вiдповiдно до вимог та норм, встановлених закоllодавством :

- водiй навантажувача : костюМ бавовняний, pyKaBrlui KoMбiltoBarli, lt(илет сигнальний, каска булiвельника з
пiдшtоломником (чергова),черевикlл шкiрянi iз лtорстким пiдttоском, респiратор.

Видач3 лрацiвникам i повернення ними спецiального одягу, спецiального взуття та засобiв iнливiлуального захисту
облiковусться в особистих картках облiку спецiального одягу, спецiального uryrr' та iнших засобiв iндивiдуалы1ого
захисту.
НормативltО-правова, матерiальнО-технiчна база вiдповiДас вtlмогаМ законолавсТва з питань охорони прашi та
промисловот безпеки. Пiлприсмство мас навчаJlьно-метоличне забезпе,tе}ll]я для оргаttiзачii роботи a nuruu,rno ,u
перевiрки знань з питаl{ь охороtlи праrii.
ЗаписИ про проведеНrrя iHcTpyKTa>ItiB виконуtОтLся в )ItурIlалi peccTpauiT вступllогО itrcTpyKTaжy з питань охороlJи прачi та
в журrtалi ресстраuiТ iHcTpyKTalrciB з пlITaltb охорони праtti на робо,iомУ Micii одrrrr pu, ,ru rp" мiсяцi. Роботи на висотi
проводяться llo наряду-допусl(у, у я ченi органiзацiйнi та технiчнi заходи по пiдготовки та безпечгtому

ф но с п рав н и м обладнан ня м, i HcTpyMe}IToM, засобам и iндивiдуальноговиконаннIо чих робiт. Робiтники
захисту, iнструкчiями з о
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подарювання у територiальному органi [ержпрацi
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