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(в редакцiт nn.,,,o,,oil ff8ilНl MiHicTpiB укратни
вiл 7 лlотого 20 l 8 р, Nl 48)

ДЕКЛАРДЦIЯ
вiдповiдllостi матерiальllо-техtti.tнот базlt вltпrогам заr(оIIодавс,гва з пrIтань oxopoIlrl працi

Вiдомостi про роботодавttя: ToBaptlcTBo з обп,rеlltеноtо вiдповiдальrriстlо к'ГРАНС-Н>
(лля tсlрt.trtич l toi особп: ttaiiпtettyRal ll lя lорIlдllчt loj особt.t,

35705. PiBHeHcbKa область. Здолбунiвськrлй район" м. Здолбунiв. вул. Грушевського.28.4006l069.
мiсцезttаход>tсеltttя, tto/t згiдltо з СflРПоУ, прiзвtltltе, iм'я та по батьковi ltepiBtltlKa, нопtср тсле(lоltу,

Балунськrлй Олександр Володимtлровlлч.097-40-37-133. ехргеssгочпо@gmаii.сопl
,t,clle(laKc1,, а,цреса cJlclcl |)oI lt ltli' пtltuт1.1;

PiBHeHcbKa область. Здолбу н iвський район. м. Здолбу н i в. в.ул. I'руIIIевського. 28,
blictteBltt<tltlaltttяpoбiltrl,,tBtrtltclloitlcбclllcKlt tlt/aбocKctt-rtl,at,arlii'(зacttlcl,Bltttttя)

l,,c,on*o,,i, nnn,,ooo,,i.," uo,,o"onn-ilJo,IiXljil}"li],',ji}|',j]i]]r'Jji]I,iijli'il']J],ilil'jiiJ'il'.n.,,,n.,,n ,, n.noo,n,,,.,o.o,,,,,,
вiдttl кодчва ll llя l t асл i/llci в моrlсл ll воi Ilt кодtt :

С пl Р uх),ва t t l tя t t е п ровоDtш ось.
lltdlotlпlalliя про пtlовелення добrlовiльltого аyлltтч з oxoDoltlt гlDаtli .

/!обров ilt bt t uй aydtt пl t t е пр oBodttBcst.

Я, Балунський Олександр Володимtлровt.t.t t{icto лекларашiсrо пiлтверлlкуrо вiдповiлнiсть матерizi"льно-тех}liчlIоТ бази та
УмОв праui Вимогам ЗакоIlодаtsства з питаt]ь охороl]и праui та промисловоi'безпекtr пiд.lзg вико}lанtlя таких робiт
пiдвIащеноТ небезпеlttл таlабо експлуаташiТ (застосуванtlя) таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки:

l. Ваllтаllсопiлiймальtli lcpalrlt тa пralllltllrl:

l, MoctttoBttй елекtllрлlцllttft or)tto (luлortttttit 0tlорtlllй lipillt KepoBтllltli з пiDлоzч 3,2-11-380:
в0 l l tlln)lco l1 iD йоlt t t i с tlt ь - 3,2 пt t t.

зовODськltй м9550
pecclttp а tli til l u li М Р п-0 l
piK вuп))слtу _ ]982
piK BBeiatttrrr в aKcnл_|,ltltпtlito - 1988
BttpoбttttK: Перевttльсьt<чй завос) ПТО (.lt,Перевп.|ll,сl,к, Луzпttськп обл., СРСР)

Тел ь (l е р ел е lit1l р ч.t l t ч rl ке р о в п l l l.t li з tl i Ол о z l l :
tltutt- Т-] 0432
в0 l t lrlo)tco tt ii йo,1tt t ictlt ь - 3,2 пt t t.

зOвOiськuli м263514
р е е,с tttp п t1i ti l I u 17 М Р п - 0 I
piK ButtycK|, - I973
1liK BBeietttlrl G eltcllлyotttcttlittl - I9BB
В tt р о б t t tt к: Ел а кп tp tl tttел ь (l ар t t ч ti з п в о i к ГI О! Е М > ( Б ол ztt р i я)

2, MoctltoBtt[t елакtп!)ltчltttй oitto бttлоrtttчГt ottollttttti l{palt KepoBпttllti з пir)лоzlt 3,0-II-3В0:
во l r пrп)rcо п i D titt.ltt t t i с пt ь - 3,0 tll t t.

зпвоiсьt<лtй M60l52
р есс tltp а tli ti t t ч й М Рп -()2

PiK Bttlt.|lcKJ, _ I97l
piK BBedetttIя в ел{сtt,гlуttmпцitо * I975
Bupoбttttt<: БllectltcbKttГt ttвtltоllелtзпвоi (БilttlpycbKп PпdltttcbKa Соцiплiсtltttrttt0 Республiка (БРСР))

Тпль елекпtрIt.!tr0 KepOBatto з пidлоеtt:
tlttttt- ТЕ 3-5l I-УЗ
B0l l lllu)tco ll i D ti ollt t t icпt ь - 3,2 пt t t,

зчвоiськttii м66577
р есс tltp п t1i й t t tt ti ЛЬ Р п-02
piK вuпуск1l - ]97]
piK BBeDetttlrl в el{cllлJ,пtltatlito - l975
Вuробttuк: БpectltcbKltГt овtttоре.ltзовоО (Бiлорусьt<п PпdяttCь,Iio Collioлictlttttttt0 Республiкп (БРСР))

-l. MoctlttlBttГt елеlilпрччlrчй oDtto бttлоtttttt[t ottopttttit Kpoll l{epoтoltt,tli з ttiiлоzu 2,0-]0,5-380:
BolI mо)lсо tt idйo,1tt t ictltb - 2,0 mt t.
зпвоdськuй ЛЬ8877



ре€сtllро цi йl l lt li М Рп-03
pit< Bttttyct<y - 19ВВ
pit< BBedettttrt в encllлyttпlcttliKl - ]988
Вuробtt ttK: Зобпйкпльськttti завоD ПТО (СРСР)

Таль елекпlрлt|llt0 KepoBctttct з ttidлoztt:
пltttt- ТЕ 2-5l1-УЗ
Bol r пlо)tсо tt ii tioлt t t i с tlt ь - 2,0 m t t.

зпвоiсьt<ttti м44596
р е сс пlр п tli ti t t u ti ЛЬ Р п - ()3

pit< вuпуску - l9BB
piK BBedettttя (] експл))umоцitо - 1988
В u р о б t t tt t<: 3 п б п ti t<о.ц ь с ь tt tt й з ч в о i I'I ТО (С Р С Р)

4, MocпttlBttti елел<tllр1,1.tlltt[t odtto бплtlчttttti tlttopttttti liputl Kepoъ(llrur! з пiiltoztt 2,0-11-380:
во t l lltш)tcу lI ii йо,lt t t iспt ь - 2,0 m t l
зttвtlDськлtй MI0580
р еес пц п цi ti t t tt [t М Ptt-04
piK BuпycKy - l982
piK BBeOetttlrl в ел{сплуOmпцitо - 1982
В uр о б t t t t t<: Ел е t<пt1l о tlt ел ь (l е р t t t t ti з u в о D к П Оl Е М л ( Б ол z п р i л)

Тел ь (l ер ел е л<lпр u ч l r u й ке р о в tt t t tt {t з п i Dл oz tt :

пtutl- Т-] 0432
в о l r mо)rcо п ii ilo,lt t t ictlt ь - 2,0 tlt t t.

зпвоiськttй м684755
р еес пq l цi ti t t tt й ЛЬ Рп-0 I
piK Buttyct<y - I979
1liK BBeiettttrl в eltcllл_|)utltпtlittl - l9B2
Вuробttttк: Перевальськttй зсtвоi ПТО (u,IIepeB(ulbcbl{, ЛyzattcbKct обл., СРСР)

Ki.llblcicTb робочlrх пticttb - l49, в топлу чltслi tta яlсllх ictlyc пiдвltшtеllllii рltзllк Blrlllll(lleHHя травм - 4.

Кiлькiсr,ь булiвель i спорул (ltprlMitltelll,), Bltpoбllll.tt.lx об'сктi (чехiв, лiльttltllь, с-груl(турнt{х пiлрозлiлiв) - l0 .

Irlшi вiдопrосr,i:

ДllDеlстоD Балvllськltl't ОлексаltдD ВололltмltDовltч пройLrrов навtlаtiLlя та перевiрку зtlань [Iормативно-правовIлх aKTiB з
охорони праui,а саме; <Правt,tла безпекt,t систем газопоста(lаllrlя> (НПАОп 0.00-1.76-15); <Типова iнструкшiя з органiзацiТ
безпе,tного ведеFlllя газоttебезпе,lних робiт> (1-IпАоП 0.00.-5.11-85); Iнструкrriя з оргагriзачiТбезпечного ведення вог1,Iевих

робiт на вибухопояtеlItоrtебезпечtllлх та вибухОнебезпе,tнtlХ об'сктаХ (I-1пАоП 0,00_5.12-0 l); Вимогl,t до роботодавцiв
стосовно забезпечення безrlе.tного виконаllня робiт у потеtlttiйtlо вибухоrrебезпе(llI},lх середовищах (нпдоп 0"00_7.12-13)

- посвiд,tеtltrя Ng 3-10l0-19-2, протокоЛ лъ 3-10l0-19 вiд<l0> жовтня 20l9p. та посвiд.tеltня Jф 3-1807-19-3 l, пройшов
навtIання та перевiрку знань llормативно-правових aKTiB з охороl{и прачi, а саме: закоIlодавчi акти з oxopoHtl працi,
гiгiсtrи праui, наданt]я домеlllltlноТдопомого потерпiлlrм вiд tteщacttttx вlлпадкiв, органiзашiя оператl.tвноТроботи з
охороIlи праui; Правrtл поведittt<lt у разi BllrteKttcrtrrя аварiй; Закоrr YKpaItltr < Про охорону праrli>, ССБП Oxoporra rrparti i

промислова бсзпека у булiвнrlLtтВi (IlпАоП 45,2-7.02.- l2): OcrroBrri поло)I(еIll{я лБII А.з.2-2-2009, <Правила з охороtlи
праui пiл час робот на висотi (IlпАоП 0.00-l.l5-07))) <Правrtла з oXopoIll,.l праrti пiл,lac роботtt з iHcTpyMeblToM та
пр1,1строями (}iпАоП 0,00-1.71-13)),, кIlравила oxopollI| прзrri пirt tIac експлуаl,аttiТ ваtlтаlr<опiлiймальrrих KparliB,
пiдiймальниХ пристроТВ i вiдrrовiдноГо обладrtанtlя> ( IlПАОП 0.00-1.80-18), < Прави,,lа охорони прачi пiл.rас
експлуатаrtiiобладttаItIlя, шо працIос пiд TttcKoM> (IlпАоП 0.00-1.s1-18), <Правила охорони прашi пiл tlac ваllтажно-
розваlrта)(увальtIllх робiт (НПАОп 0.00- 1.75-15), к Правtлла охороtlи праrti на автомобiльгtому траrlспортi (НПДОП 0,00-
1.62-12)>> ,протокол М 3- l807- I9 вiд < l8> липня 20 |9р.;

IllжelieD з оргаlliзаt(ii пеDевезеllь та службll експлуатаtliТ l{vpcltK Сергiй олсксiйови,t lrройшов нав(Iагiня та перевiрку
зIIаIiь норма,гlrвно-правОвtlх aKTiB з охороllИ праui, а саме; зако}IОдав,tiакти з oxopolll| праrti, гiгiсни працi, надаtlня
домедl,t,ttrоТдопомогО потерпiлl.rМ вiд нецаснИх випадкiв, органiзаuiя оператlлвttоТ роботи з охороI|и праui; Правил
поведitlки у разi ви}IекI{ення аварiй; Закоll УкраТни к Про охорону праrri>, ССБП Oxopotra прашi i промислова безпека у
булiвrtlлrrтвi (IlIlАоП 45.2-7,02.-l2); OcrloBrri поло)кеllllя дБI I л,3.2-2-2009, <ПравtJла з охорони праrri Пiд.lд. робот tta
висотi (1-IПАоп 0.00_1.I5-07)) <Правtлла з oxopoIllJ праrti пiл.tас роботи з ittcTpyMettToM та пристроямrл (НПДоп 0.00_
1.71-1З))), кПравtlла охорони праui пiл (lac сксплуатаtliТ ваttта>ttопiдiйплальtrt,lх ttpatriB, пiдiймшьних пристроiв i



вiдповiдttого обладнання>) ( IIПАОГI 0.00-1.80-18), < Правила охороI{и прачi пiл час експлуатацiТобладrrанIlя, що працlос

пiд тиском> (1-IПАОП 0.00- 1.8l- l8), <I-1равила oxopoнl{ праLti пiл чac ваtlта)I(llо-розвантажуваJIьних робiт (НПАОП 0.00-

1.75-15),<Правилаохоронипраui наавтомобiльномутранспортi (tII-1АОП0,00-|.62-12))) -посвiдчеttltяЛЪ3-1807-l9-32,
протокол N,r З- l 807- l9 вiд < l 8> липttя 20l9p.;
[{ачалыtик РемоtIтно-мехаrliчноi Mal:lcTeplli Остапчук Олег Михайлович пройшов Ilавчання i виявив потрiбrti знаttня

Законодавчих aKTiB з охорони працi, надаrttIя домедиt|ноТдопомоги потерпiлим, гiгiсни прашi та електробезпеки -

посвiд.lgцllq ЛЪ 390-l3-19, протокол вiд 08.02.20 l9 Nчl3 ,га посвiдчеtttrя Nq 3-I0l0-19-4, Пройшов навчання та перевiрку
зIIань нормат}lвIjо-правових altTiB з охоро}iи праLti,а сапле: кПравtлла безпеки cItcTeM газопостачання> (1-IПАОП 0.00_1.76-
l5); <Типова irrструкltiя з органiзачiТбезпе,lttого всдеlltIя l,азоttебезпечrtих робiт> (I tПЛОП 0.00.-5.1l-S5); Irrструкцiя з

ОргаttiзаuiТ беЗпе,ttlого ведеllt|я вогIlевljх робiт на вt,tбухопоrl<сl<онебезпе.tttих та вибухонебезпечrtих об'сктах (НПАОП
0.00-5.12-0 l); Вимоги ло робо'голавцiв cTocoBtlo забезпеtlеllttя безпечttого викоllаl]}iя робiт у потеtlцiйttо
вибухонебезпечttих середовI.iщах (НПАОП 0.00-7.12- l3) , протокол Nl З- I0l0- l9 вiд к l0> rковтня 20l9p.;
lllllcclleD з оIrгаlIiзаtliТексплуатаttiТта peMollTy Савiцьt<ttй Олсксанлр Валерiйовtл.t пройшов навчання i виявttв потрiбlli
ЗнанtIя закоtIодавtI14х aKTiB з oxopotl1.1 праrli. ttалаtttlя доме.цlltltlоj'лопомоги потерпiлипл. гiгiсrrи прачi та електробезпекtt
посвiд,lg1111д М l476-49-19, Гlройrпов l]авtIанtlя i вtiявllв по,грiбrri з}IаlIIlя зaKolIo,IlaBtl1.1x attT,iB з охороI.tи працi, налаttttя

доп,tедt.l.1ltо'i'доIIоl\,lоl'1.1 rtотсрпiлl.tпл. гiгiсttlr trpatti та електробезllеки, Протоксtrr вiл I2.04.20l9 Nl49/B; посвiдчення ЛЪ l476-
49lB-l9, ПройLuов l]авtlання iв1lявив потрiбrIi зtlаl]l]я кПравил безпекli сисl,см газопост,аtIаtttlя>, <Правr,tл охорони прачi
пiд.l3a експлуатаuiТ обладнаllrtя. шо працlос пiд тиском>, <Правил охороIlи праrri пiл час експлуатацiТ
ваrtтаlrtопiдiЙмzuIьtIIdх KpaHiB, пiдiЙмальних пристроiв i вiдповiдtrого обладttаltня>, кМiнiмальних вимогз охорони праrti

на тl{мчасових або мобiльних булiвельttttх маГrдан.lиках). Протокол вiд l2.04.20l9 N,r49lB та посвiдчеtrня М l476-49lб-19,
Пройшов навtlаI]ня i вl,tявив потрiбнi зI]аtltJя <Правил oxopolIll праui пiл llac роботи з ittcTpyMelrToM та пристроямI,1),

кПравил охороllи праui пiл tlac виконан!rя робiт tta BllcoTi>, ДБIlД.З,2-2-2009 <Система стаttдартiв безпеки праtti.

ОХОРОНа пРаLti iпроМИсЛова безпека в булiвништвi>, кПравrлл oxopo}lll праui пiл tlac ва}lтажлtо-розвантажувальtIих робiт>,
<Правил охорони прашi rra автотраIJспортi>.Протокол вiд 08.04.20 l9 N949/б.

ItlЯceltetl з oxopotllt праlli Колодяlкнlrй Боглан Мtлколаt'tови,t пройшов Ilавча}ll]я i виявив потрiбнi знаIIIlя законодавrII]х

al<TiB з oxopoll14 праui, налаtttlя домедичttоТлопомогlл потерпiлим, гiгiснtл праLti та електробезпеки гlосвiд.rення Nq З4_53-

ll8-19, пРОтОкол вiд 20.09.20l9 N9 l l8; посвiд,tенlrя Nq 345З-l l8/б-|9, Пройltrов llaBtIa[lltя i виявtлв потрiбlli з}IанtIя

<ПРавltл oxopottI.1 lrpaui пiл час роботlr з irtcTpyп,lerrToM 1,а lIристроямIl)), к['lравил oxopotlll праrri пiл час вtlкоllаIltlя робiт
На ВИСОтi>, ДБНА.З.2-2-2009 кСис,гема стаttлартiв безпекtl праtti. Охорона гtраrti i промислова безпека в булiвниш,гвi>,
<Правил охороI.1и прачi пiл t|ac ва}lта)I{но-розваIlта)кувал1,Il11х робiт>, кПравил oxopoll14 прашi на автотранспортi>,
КПРав1,1л булови безпечноТексплуатаttiТлi(lтiв>. протокол вiл20.09.20l9N9 ll8/б; гtосвiд,rеtlня Ng 3453-1l8/B-l9, пройlttов
tlaBtIatlIlя i вtrявltв потрiбrri :]Ilаlitlя кПравt.lл безпекt,t систсl\4 газопостаlIаItt.tя>, <Правllл oxopollt4 праrti пiл,tас експлуатаtiiТ
обладttання, що працlос rtiд тиском>, <Правил охороllи п1-1аLti пiл tlac eкcгIJ]yaTatliI ваttr,аlttопiдiГrмальrrих KpaHiB,
пiдiймальrttlх прr,rстротв i вiдповiдного обладнаtttlя>, <мilliплальllt,lх вI|мог з oxopolll| праlti rta тимчасових або мобiльrrих
будiвельнlrХ маt:iдаt,t,IикаХ),протокоЛ вiд 20.09,20 l9 м l l 8/в; посвiдчеttгtя Ng з- l0l0- l9-3, пройшов I1авчаt|ня та перевiрку
знаtlь llормативIjо-правових aKTiB з охорони працi,а саме: <Правtrла безпекtr cl4cTeМ газопостаtlання> (НПДОп 0.00-1.76-
l5); <Типова iнструкшiя з органiзашiiбезпе.ttlого ведеt]Ilя газоrlсбезпе,rних робiт> (нпАоП 0.00._5,11-85); Iнструкrtiя з

оргаrtiзаuiт безпечrtого ведеllIIя вогнев14х робiт на вибухопоlttе>ttоrtебезпечlttrх та влlбухоttебезпе.lнltх об'сктах (I Iпдоп
0.00-5. l2-0 l); Вttмоги ло робо,голавцiв стосовно забезпе,tсttttя безпе,tttого B1,1Kollal{tlя робiт у потенцiйно
вltбухонебезпеtltlих середовиlцах (llпдоП 0.00-7.12-13). протокол N9 З-l0l0-19 пiд к l0> rковт,ttя 20 l9p.; ,Щопуruений до
РОботll В електроустаtlовках }Iапругою до l000 В.4 група з слектробезпеклt, посвiд.tеttttя ЛQ З4_5-1l8/а-l9.

Наказоп,r лъl/l-оП вiд 23.01.20l7p. на пiдприсмствi cTBopetto с.ll_у>ttбу з oxopoHlt праr(i. ФyrrKr,tii начальнrлка сл)2lсбrt
охорони працi покладеtti tta iH>Irettepa з охороttи праt(i Кололяlкttого Богдаttа Миколайови,tа.
Наказом Nll0-оП вiл l0,04.2_0_1 7р. cTBopetta постiйltо лilo,1lt комiсiя з псревiркtt lttlttlb з rlttratlt, охороtlи працi. пorrcert<Hoi'

безпеки та елекlробе,lпекtt у скllалi:
Голова ком ici l' - Лиректор Балунськtл й Олс Kcar lлр Вололrrм ирови,r i

Членlr KoMicii: Itllt<ettep з оргаltiзацii перевезень та слуяtбl.t експл]латацiТ KypcttK Сергiй олексiйович: ttачальttик РемонтIIо-
мехаttiчноi майстернi остап.tук олег Мtлхайловlл,ti iгtlltcltcp з охороttи праr(i Колодяlкний Боглан Мtlколайови,t.
Наказом N97-оП вiл l9 вересня 20l9p призrlачеrrо особч" лка мас право вrлдаватl.r rrаряд-доп]r'ск на викоttанrtя робiт
пiлвиЩеноТ ttебезпекti - на,tальrtt.,tttа peMoHTHo-пlexatli.tttoT п,tайсте_рtti остап,tука о.llега Михайловича.
Наказом Jtlq 2-оП вiд2З.01.20 l7p, прrлзна,tено вiдповiдальrlим за електрогосподарство - на.rirльrrика ремоt
майстернi Остап.t_ука Олега М ихайловича
Наказом Nq6-оП вiД 26.01.20l7p. призr{а,|еI]о вiдповiдальlIиN,l за пох(ех(llу безпек:/ tla пiдприсмсT,вi та за чтримаI|ня й

експл)zатацiю засобiв протипоrкеrкttого захttст), itlя<еrtера з оргагtiзацij'перевезеrrь та сл_чitrби експлуатаrliт kypc1.1lca Сергiя



олексi йовича.

Наказом Ng -5-оП вiд 3l липня 20l9p. прrлзrrачено вiдповi/lальttого за органiзаtlitо обслуговування та ремонт
технологi,Iного обладнання it])Ketlepa з органiзацiТ експлуа,гаl{iТ та peMotlTy Савit_lt,кого Олексанлра Валерiйоu,ччо.

РОбiТ rIa ТеХНОЛОГi'lНОNаУ ОбЛаДНаНtti начальника ремоllтtlо-механiчllоl' майстернi Остап,tчка Олега Михайловича.
НOказом N96-оП вiд l9 вересня 20l9p. затвердlItенно в troBiй редакцiI'з змitlами та доповtrенrrями та введено в дirо
наступнi irrструкцii з охорони працi:
- IнсцlукLtiя з oxopollI1 праrri Лл l для водiя
- IttcтpytcLtiя з охороlIи праrti Nl 2 для слюсаря з ремоtiту колiсtlих траtlспортнl,.lх засобiв
- Iнструкцiя з охорони прашi Nl З для електрозварника
- Iнсi,руtсttiя з охороIlи прашi JФ 4 для тоtсаря

- Iнструкчiя з oxopot,ltj прачi Nл 5 лля е.rlектрика

- Irrструкчiя з oxopoн1,1 пllачi Лi: б для cToportta
- IttструкLtiя з oxopoIlt4 праrti Nl 7 про загальtli засобtt поrt<еlкttоТ безпеки
- [ltструr<uiя з oXopolIll праrti ЛЬ 8 з ttаданttя псрrrrоiдопомогt,i пр11 неtl{асl]их вLIпалках
- lrlструкLtiя з охороl]и праui Nt 9 прtл Bt,ttcoltarrtti робiт tla свердл1.1льrtоп,lу BcpcTaTi
- [нст,рукrtiя з oxopol]l,t праui Nl l0 при BtrKortatttti робi,г rra (lрезерttопrу BcpcTari
- lнструкuiя з oxopoIl14 праrti J\Ъ ll при виttонаtttli робiт rla гi,цlэавлi,tttому lrpcci
- Iнструкuiя з охороI]и праLti Nч l2 при Bl,tt<oHatttli робiт на заточуваJlьному BepcTaTi
- IrrструкrtiЯ з oxopol]tl праui Nl l3 при викоrtаttrti робiт rra Lшлi(lувальrrому BepcTaTi
- Irrструкшiя з oxopoHt"l праrri ЛЪ l4 прrr BltKortatttti робiт r,ra вiлрiзlrому FlO)I(oBotll{oMy BepcTaTi
- Iнструrtuiя з охорони праLti Лл l5 при BttKoHatttli робiт rra BrrcoTi
- IrlcTpyKLtiя з oxopoIJll праrti Мlб лля фрезеруваль1.II.1l(а
- Ilrструкцiя з охорони прашi Nл l7 прrл виконаltнi пiскострумиlrrrrлх робiт
- Iнструкцiя з oxopotl1.1 прачi Nьl8 при роботi lla мийнiй машиtli
_ Ir,rcTpyKLtiя з oxopoII14 праui Nl l9 при виконаlttti ваtlта)Itt|о-розваt|та)кувальнr,rх робiт
- Iнструrtuiя з oXopoHl1 праiti Nl 20 для водiя ttaBaHTa)I(yBatIa

- Irrст,рукLtiя з охорони прачi Nч 2l з електробезпекtl д.rrя пpaLtiBttt,tKiB ttеелектротехrli,tttого персоIlzu]у (I група
еле ктробез пе к и)

- lнструкчiя з охорони прашi Nl 22 для оператора заправlI1.1х cTalrrriГl (АЗС)
- Ilrcтpyr<rtiя з oxopoIJIi прашi М 2З пiд.rас приймаtttlя, зберiгаrrrlя й видачi пал1.1в}Iо-мастильних матерiалiв тазаtlравляння
}I11M и траI]спортн I,Ix засобi в

- IrIcтpyKrtiя з oxopoIlIj rlpaLti ЛЪ 24 при роботi з електроittструl\4еllтоl\,1
- [нст,рукLtiя з oXopoH1.1 праui Л! 2_5 пiд,rас робiт з pytIllliMIj itrci,pyMcttTaM1.1 та Ilp1,IcтpoяMlj
- lнструкцiя з oxopoIJ14 праui Nl 2(l пiд.lас в1.1коllаLiIlя tll14lIo l\4оIlта)кtlих робiт
- IнструкLtiя з oxopoII1,1 праLti Лl 27 для працiвrtика який перебувас у вiлрялlttеtlrti
- IrJструкцiя з oxopolllt праui М 28 при роботi з l(отлами, що працюIоть на твердому паливi
- Iнструкuiя з oxopoнt4 праui Л! 29 пiд,tас роботи з ручtIlJм пlIевматиtIним iHcTpyMettToM
- IгrструtсLtiя з oxopoI]IJ праui Nl З0 при роботi з комп'tотером, прllнтером, ксероксом та iншlоlо оргтехнiкоtо
- lнсr,рукuiя з oXopoHl,{ праui М 3l пiд час робiтз вантаlltоlriлiйN4альtl1.1м1,1 l\4al-t]t,]IlaM1,1, якi керуються з пiдлоги
- Iнструкrriя з oxopoIllJ прашi Nl З2 прrr BиKottatttti cTpoпa.ltbtlIix робiт
- lнструкuiя з охороIlи прашi Лч З3 при роботi tla суш1.1льliому барабаlri сБ-6з0-6000
- Iнструкшiя з oxopolIl"l прашi М 34 з провелеriня газоltебезпе(|tl1lх робiтта робiту вибухопоlке>ttонебезпечних зонах
- Irlструкr,tiя з oxopoI]I.1 праui М З5 прrл роботi lIa торtlювальнiй пилi.

На ТоВ (TPAHC-1-1) на виutевкаЗаllе облалttаtltiя с пасllорl,а. вl]сIlовl(И екtlертl]зll ,Tcxtti.tHi звiти та протоколи статичI]их
та д1,1намiчнt,tх випробуваttь, Прой/tеltttй поза,tсрговt,tй повttttй Text]i,t Ht.t1-1 огляlltl у llcoBTHi 20l9 poui та ЧТО l2.11.2020p.
Експертгtа органiзаuiя, яка провсJlа експсртtlс обстеrкеtittя: l'зоВ <LIoptre Море I I;ttосл.

Праtliвrltlки тов TPAI-IC-H Lrlo викоrrуrоть роботи на ваl{та)l(опiдiГrмальному обладrrаннi забезпеченiспецiальнипл одягом,
спецiальнtlм взуттям та засобами irrливiлуальгIого зах}lсту вiдповiдtrсl до вl]i\4ог та lIopM, встаIlовлеtiих закоIлолавством;

- Стропальtl11l( - KocTIoM для захt,lсту вiл загальtrltх виробttи,rl.tх забрулrlсrtь та ь,tехаtti.tних впливiв iз бавовttяrtих
ткани1,I.tlереIзики Ltllcipяtti iз lItорстким пiдноском, pyKaBtltlK1.1 Tpt.tKoTarIctti з гtолiмерttl.tм покриттям, )I(илет
сигrlальtll,tй, зах14сна каска загального пр14зliаtlеttttя, вiлкриr,i захttсtri окуляри, пiдшоломtlик;

- Машrlнiст крана (кранiвник) - kocTIoM для захисту вiд загальних виробничих забруднень та механiчtlих впливiв iз

Ns



бавовняних тканин,черевики tuкiрянi iз lкорстким пiдttоском, рукавиtIк1.1 Tpl.tKoTalttHi з полiмерним покр1lттям,

)I(илет сигнальнtlЙ, захисtlа каска загаль}lого гlрI,Iзljаttення, вiлкрtлтi захtrснi окуляри, пiдшоломник.
вид3'1п праuiвникам i поверненllя ними спецiального одягу, спецiалыtого взуття та засобiв iнливiлуального захисту
облiковусться в особtrстих картках облiку спецiального олягу, спеuiальtlого взуття та iншttх засобiв iндивiдуальllого
захлlсту.

Записи Про ПроВеДеLrня iHcTpyKтal<iB викоttуlоться в ){урtIалi ресстрачiТ вступlIого iнструктал<у з питань охороI]и прачi та
в lкурналi реестрачiТ iHcTpytcTalttiB з питаl]ь охорони прачi на робоtlому MicTi одиtt раз на три мiсяцi.
Прачiвники забезпеченi ittcTpyKl.tiяMr,t з охорони працi.

Нормативно-правова, матерiально-технi,tлlа база вiдповiдас вимогам законодавства з питань охорони прашi та
пРОмиСловоТ безпеки. Пiлприсмство мас навчаJIьно-методl4tItlе забезпеченIIя для органiзаrriТ роботи з llавtIання та
персвiрки знаIlь з п14таliь охороrlи прачi.

Праuiвнtlки гlройшли меди,lний опляд у вста}{овле}lому порядку ,га lle мають протипоказаriь.

Згiдrrо протоколу N9 2l3 вiл l4 лr.tстопада 20l9p. Iiагорrrrок Вiталiй Володимtrровl,]tl отрl.,ll\4ав посвiдчеtlt,tя N92 l3-19-26за
про(lесiсrо маIuинiст краrrа (краrriвник) Lчо керу€ з пiдлоги 4 розрялу.
ЗГiДrlО ПРОТОКОЛУ ЛЪ 2l3 вiд l4 листопада 20l9p. Красушl.ttl ОлексаIlдр Iванови.t отримilли посвiдчелtня Ns2 lЗ-l9-27 за
професiсrо маLпинiс,г крана (краrliвник) що керус з пiдлогtt 4 розрялу.
Згiдно протоколу Ng 2 lб вiд 21 лlлстопада 20 l9p. Нагорrrrок Вiталiй Володимировl{Ll oTpI.lMaB посвiд,tенtlя М2 l6- l9- l0 за
про(lесiсю стропальн14к 4 розрялу.
ЗГiЛlrОПРОТОКОЛУN9216вiл2|лrrстопала20l9р. Kpacyrrttttt1.1tcKcattдpIBattoBlt,t отриi\4ал1.Illосвiд,lеttrtяЛ,r2 l6-19_llза
проtРесiсrо стропальн и t{ 4 розрялу.
праuiвнttки, що викоllують роботи l]a ваtlта)I(опiдiймальrrому об.паднанtti, проriшли спецiальне навчання з питань
oxopoнl{ праui прrl роботi на ванта)копiдirjмальrrому облалнанtti, llравила охорони працi пiд час експлуатацii
ВаrlТаrКОПiлiЙМаЛЬНllХ KparriB, пiлiЙмальних прr,rстроiв i вiдповiдного обладttаttня Протокол Ng РММ 23_12 вiд
2З.l2.20l9р.

jiO zUzctZ 2gхD r.
Щекларачiя lla у х(у

аё, Б*^*"*","/
(irriцi&Й та прiзвиlrtе)

вання у територiальrtому органi [ержпраui

20 р, Nl

ycl,rlTl(oBaI ll lя пiдRl]lllеl loT t tсбсзl lctttt,

вiдпловляtоться вiд iiого прпГlttятr,я r,a повiдомили пllо Lte вiлповi2tllоi\|у оргаllу ltср)I(аRllоi податковоТ слу>rtбtt i маlогь вiдпtiтttу в

паспорr,i.
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