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дЕклАрАцlя
Вiдповiдностi матерiал ьно-техн i ч ноТ баз и ви могам законода вства

з питань охорони працi

BidoMocmi про робоmоdавця :

НаЙменування юридичноТ особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Орант-ЛТfl>,
Мiсце знахоdження юрuduчноi'особч: з5з42, PiBHeHcbKa область, Рiвненський район, с. Бiла Криниця, вул.
PiBHeHcbKa, 94
Ко0 плаmнчка поdаmку зеiOно еДРПОУ,2109В173
ПРiЗВuЩе, iм'я mа по баmьковi KepiBHuKa: директор Гергелюк Володимир Петрович
Номер mелефону, mелефаксу, аdреса елекmронноTпошmч,. тел. (0З62)61-О6-77, факс. 61-о9-5з,
оrапt@mаil. гч, ua

МiСце Вuконання робim пidвчшеноi'небезпекu mа/або експлуаmацii'(засmосування ) машuн,
механiзмiв, усmаmкування пidвчщеноTнебезпекч - YKpai'Ha, на об'октах замовникtв згiдно укладених
договорiв.

lнформацiя про наявнiсmь dоеовору сmрахування цчвiльноi вidповiёносmi переd mреmiмч особамч
СmОСОВНО ВidutКОdування наслidкiв можлчвоi'tuкоdч: договори страхування вiдсутнi.

lНфОрмацiя про провеdення dобровiльноео ауdumу з oxopoHu працi: не проводився.

я, Гергелюк Володимир Петрович, цiею декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчноt'бази та
УМОВ ПРаЦi ВИМОГам Законодавства з питань охорони працi та проl\лисловоi безпеки пiд час виконання таких
РОбiТ ПiдвИщеноi небезпеки таlабо експлуатацiю (застосування) таких машин, механiзмiв, устаткування
пiдвищеноТ небезпеки:
- 3варювальнi роботи (п.1 5 flодатку б до Порядку);
- 3емлянi роботи, що виконуються на глибинi понад 2 метри або в зонi розташування пiдземних комунiкацiй

(п.6 flодатку б до Порядку);
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах (п 5 ffодатку б до Порядку),
- 3ведення, монтаж i демонтаж будинкiв, споруд, змiцнення l'x аварiйних частин (п,22 Щодатку б до

Порядку);
- 3берiгання балонiв iз стисненим, зрiдженим газом (п.14 flодатку б до Порядку);
- Вантах<опiдiймальний t<paH: стрiловий, автомобiльний Kpaн l(с-з575А на LL_taci l{РаЗ-250 з гiдlэавлiчtлипл

ПРИВОДоМ, 10т , заводський номер Ns2З482, ресстрацiйний NsP-2569, дата випуоку 199З року
flрогобиt_lьl<ий завод автомобiльних KpaHiB (п. 10 flодатку 7 до Порядку)
Загальна кiлькiсть робочих мiсць_ 19, в тому числi тих, на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення rpaBM
- 5. Пiдприемство мае офiсне та складське примiщення,

lHtui BiaoMocmi:
На пiдприсмствi створено слу>кбу охорони працi, Функ1_1it iH>KeHepa з охорони гlраL_1l згiдно наказу NчЗВ

вiд 0З,05,2017 року покладено на iHl<eHepa з виробничо-технiчьtого вlддlлу Халламан Оксану Богданiвну
яка пройшла навчаl]нЯ та перевiрку знань в PiBHeHcbKol!1y експертно-технi.lному ценi-рi (посвiдчення Nч
162з-64-2о вiд 06,10 2020р <Законодавчi аt<tи J охороllи п|)аLll надання лUмедlиtlliоl Л()ГОП/ОI и trо,герпi';rим.
гiгiони працi та електробезпеl(и>, посвiдчення N9162З-64/б-2О вiц Об 1О 2О2Oр, <Правtаllа охорони працi пrд
час експлуатацi't вантаl<опiдiймальних kpa1-1iB, пiдiймальних пристро'tв iвiдпсlвiдьtого обладнангtя>,
дБнА,3.2-2-2009 кСистеми стандартiв безпеки працi. Охорона працl iпромислlовс.lI безпеки в
будiвництва>, <Правила охорони пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>, <Правила охорони праLll
пiд час виконання робiт на висотi>, <п/]iнiмальних вимог з охороlrи працi на тимчасових або мобiльних
будiвельн их майданчиках>),

У ТзОВ кОрzrнт-ЛlТff> розроб1lеноJ затверд)}(ено та Е!ведено в дiю:
НаКаЗ Ns52 вiд16 12.2016р. Про затверд)l(ення Гlоложення про систему управлiнгtя охороною працi.
НаКаЗ N95З ВiД 16.12.2016р. Про затверд)кення Поло>кення про слух<бу охорони1 працi.
Наказ NеЗ0 вiд 09.10.2017р. Програма вступного iнструктажу;
Наказ NsЗ1 вiд 09.10.20,17р. Програма ста)кування (дублювання);
НаКаЗ NЭ12 Вiд 03 01 2018р Про затверд)кення та призначення осiб вiлповiдалtt,них за видаL]у нарядiв
(розпоряд>t<ень) та ведення <){урналу облiку робiт, що виконуються за нарядами iрозпоряд)кенl.iями)
Наказ Ns2З вiд 05 01.201Вр Полох<ення про порядокзабезпечення працiвниt<iв пiдприсплства спецiаIlь1-1rlм
ОДЯГОМ, СПеЦiальним Еiзутl'ям та iншими засобаttли iндивiдуальl-]ого захисту,
1-1аказ Nq42 вiд 19.0з.201Вр, Створено постiйнодiюча коttлiсiя для гtеlэевiрliи зl]а1-1ь з питань охоронr] tlрацl,
3гiдно наказу No48 вiд 06.0В.201Вр:
No56 lнструкцiя з охорони працi дJlя електрозварника ручного зварюtзаllня;



Згiдно наказу Ne З4а вiд'11 02.2019р:
NЯЗ lнструкцiя з охорони працi при виконаннi ванта)кно-розванта)кувальних робiт:
N04 lнструкцiя з охорони працi при виконаннi робiт на висотi,
N05 lнструкцiя з охорони гtрацi для бетоняра;
Neб lнструкцiя з охорони працi для маляра;
NOlЗ lнструкцiя з охорони працiдля водiя автомобiля ванта)кного;
Nэ14 lнструкцiя з охорони працi для стропальника;
N01 5 lнструt<цiя з охорони праtli для машинiста крана автомобiльного,
Nе17lНструкцiя з охорони працi для робiтниl<iв зайнятих на виконаннi зем.гlяних робi,г;
Nч2З lнструкцiя з охорони працi для машинiста пневмоколiсних гiдравлiчних eKcKaBaTopiB,
Nq27 lнструкцiя з охорони працi по використанню i пiдключенню пересувьtого i переносного
елеюгрообладна н ня;
Ns2B lнструt<цtя з охорони працi при застосуваннi, траtlспортуваннi iобслуговуваl-tнi балонrв iз зрiдl<егlим i

стиснутим газом;
3гiдно наказу No 46 вiд 02 12 2019р.,
NэЗ5 lнструкцiя з с-lхорони гtрацi гllл ча(j робi,г iз засIосуваl-illям домкратiв,
N044 lнструкцiя з охорони працi пiд час длонта)](у iексплуатацii риштуваtlь iпомостiв.
Na45 lнструкцiя з охорони працi з надаl-]ня першоl (долiкарняноi) допомоги гlотерпiлим при нещасних
випадках на виробництвi;
Згiдно наказу Ns 44 вiд 26 11 2019р,.
No24 lнструкцiя з охорони працi при експлуатацii ручного елеприфiкованого iHcTpyMeHTy;
NоЗ0 lнструкцiя з охорони працi для муляра;
No31 lнструкцiя з охорони працi для штукатура;
Nез2 lнструкцiя з охороltи працi Пiд,;2a вико1-1ання робiт на висотi з використаьtняпл спецiаль1-1их
страхувальних засобiв,
Nэ33 lнструкцiя з охорони працi для NIонта)l<никiв з I\4oнтa)Ky п/еталевих,га залiзобетоFll]их когrстlэукцiй;

На пiдприсмствi наказоIм N942 вiд 19.0З.201Вр. створена постiйно дiюча комiсiя для пеlэевiрки знань з
питань охорони працi в складi:

Голова KoMiciT - директор Гергелюк Володимир Петрович
(пройшоВ навtlаннЯ в РiвненськоплУ експертно-ТехнiчномУ центрi посвiдчення Ns909-29-1B вiд

16 0з 2018р <ЗаконодаI3чих aKTiB з охорони працi. гlаДаННя домедичllоi'допомоги потерriлим, гiгiсьtи працi
та електробезпеки), посвiдчення Nsз474-107-1В вiд 0в 0в 201Вр кПравила охорони гlраL_li пiд час роботи
з iHcTpyMeHTol\,,] та пристроями>, <Правил охорони працi пiд час виконання робiт гtа висотi>, ,цБнд.з.2-2-2-
2009 <СИСТеМИ СТандартiв беЗпеки працi. Охорона працi iпромислова безпека в будiвництвi> tlосвiдчення
N92ВЗl-В6-1В вiд 04 07 201Вр, кПравила охорони працi пiд час експлуатаL.lii ванта>копiдiймальt-tttх l<paHiB,
пiдiймальних пристроiв iвiдповiдного обладнання>, <правила охорони працi пlд (lac вантах(но-
ро3ванта)кувальних робiт>, <Мiнiмальнi вимоги 3 охорони праLii на тимчасових або мобirlьних будiве.пьних
майданчиt<ах>, посвiдчення Ns67B,21-1B вiд 21 .02.201Вр. кПравила охорони працi на автомобiльному
ТРаНСПОРТi>, <ПРавила охорони працl пlд час ва1-1l,а)(но-розванта)(увальl-]их робiт>

Члени KoMiciT;
Головний iнженер - Вознюк Руслан Володимирович
(ПРОЙШОВ НаВЧаНня в PiBHeHcbKoMy експертно-технi.lного центр! посвiдrlgрня Na 472в-149_19 вrд

21 .112019р <правила охорони працl пlд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристI)оями>, <Правилtа охорон
працt пiд час виконання робiт на висотi>, посвiдчення Np5112-162-19 вiд 1З.122О19р, <Заксlнодавчi акти з
ОХОРОНИ ПРаЦi, НаДаННя домедичl]оl допомоги потерпiлим, гiгiени працt та електробезпеки), посвiдrlgцllg
N91074-З4-1В <Правила безпеки систем газопостачання) <Правил будови i безпечноi експ.гlуатацii
посудин, що працюють пiд тиском), гlройшов спецiальну професiйну пiдготовку в Технiчному кoMiTeTi
<Спецмонтах<> посвiдчення керiвника зварювальних робiт Ns2B5.5-1B вiд 24 О'1 .2ОlВр надано право
технiчного керiвництва зварювальними роботами при виготовленнi, плонта>t<i, реконструкцil ipeMoHTi
об'октiв та обладнання).

lнженер з охорони працi * Халаман Оксана Богданiвна
(ПРОЙШЛа НаВЧаННя r'a перевiрку знань в PiBHeHcbKoMy еl(сперт1-1о-технiчномil ценlрi ilосвiдl.tgllц5,1 Ns .62З.
64-20 вiд 06.10.2020р, <3аконодавчi ак,ги з охоро1lи працi, нада1-11-1я домеличгtс_li .1_1опсlмоги потерпiлим,
гiгiони працi та елек"rробезпеки>, посвiдчення Ns162З-64/б-20 вiд 06 1О 2О2Oр, <<1-1pa-tBиli"la oxopollt4 гiраLt гllдl
час експлуатацit вагtтах<опiлiймаrlьних kpatliB, пiдiймальних пристроiв iвiдt-lовiдгtоt,о обгiадгtагtня>,
дБнА.з 2-2-2009 кСистеми стандартiв безпеки працi. OxopoHa:t rrрацi i пропltисловоi' безпеки в
будiвництва>, <Правила охорони пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>, <Правила охорони працi
пiд час ви|(онання робiт на висотi>, <мiнiмальгlих вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних
будiвельн их майданчиках>)

lНфОРМацiя про проведення навчан}lя та iHcTpyKTalKy з питань охороFlи працi:
На пiдприсмствi ТзОВ кОрант-ЛТ|]> згiдно наказу NэlЗ вiд о4.о1 2017р, кПро оргагttзацiю технlчного

НаГЛЯДУ За беЗгlечною еl(сгlлуатацlою ван,гаlt<опiдiймальгlих KpaHiB> призначено вiдповiдальну особу, що
здiйснюе нагляд за утриманням та безпечноtо експлуатацiсtо вантаlt<опiдiймальних крагtiв,
ванта}козахоплювальних пристроiв - головного iH>l<eHepa Вознюк Руслан Володиttлирович (пройшов
навчання в PiBHeHcbKoMy експертно-технiчному центрi, посвiдчення N9ЗВ25-12в 19 вiд оз 1 о.2о 1 9р
кПравила охорони працi пiд час експлуатацii ванта>копiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i

вiдповiдноГо обладнання>, <Правила охоронИ праLli пiД чаС ванта)(но-розвантаil{увального робiт>



<Мiнiмальних вимог з охорони працi ,га тимчасових або мобiльгtих будiвельних tиайданчиках>,
ПОСВiДЧеННя Ns679-21-1B вiд 21.02,201Вр. <Правила охорони працi на автомобiльному транспортi>
<Правила охорони працi пiд час ванта)l(но-розвантаl{увальних робiт> )та вiдповiдальниЙ за утриIиання у
справному cTaHi вантажопiдiймальних kpaHiB та безпечне проведення робiт ван-га>копiдiймальними
кранами MexaHiK - Гергелюк ВiталiЙ Володимирович (проЙшов навчання в PiBHeHcbKoMy експертцо-
технiчному центрi посвiдчення Ns2ВЗO-В6-1В вiд 04 07 201Вр. кПравила охорони працi пiд час ексllлуатацii
вантажопiдiймальtlих KpatliB, пiдiймальllих присl,роtв i вiдповiдного обладрtання>, кГ-lравила охоронЙ працi
пiд час ванта)|(но-ро3вантажувальних робiт>, <[Vliнiмальних виIйог з охорони працi на l-имчасових або
мобiльних будiвельних майданчиках>, посвiдчення Ns бВО-2-1-1В вiд 21 О2,2ОlВр, <Правила охорони працi
на автомобiльномУ транспортi>, <ПравиЛ охоронИ працr пiД час ванта)Кно-розван-га)куваJ-lьних робiт>Згtдно наказу Ne10 вiд 0з.01 2018 року кПро призначення обслуговуючого i реNлонтного персоi1алу
вантажопiДiймальногО крана> Bci працiвНики пройшilи навчаllнЯ та перевiрку знань безпечtlих методiв
роботи.

З працiвниками ТзоВ <Орант-ЛТff> було проведено навча1-11-1я з питань охорони працi та гlеревiрку
знань. Результат перевiрки знань оформленi протоколами Nя1-5 вiд О1 О2,2Оl9р, N96-1i вiд 0а 02,2019р
N9 12-16 вiд 05.02.201 9р.

Bci працiвники при прийомi на робо-гу гlроходять вступниЙ iHcTpyKTax< згiдгlо з кПрограмою вс-гупного
iHcTpyKTa>t<y) 3 реестрацiсtо в <}l{урналi ресстрацii вступного lHCTpyl(Ta)(y з Ilитаl-]ь охорони працi>,
робiтники проходятЬ iHcTpyKTa>l<i згiдно <Типового поло){еннЯ про порядоl( проЕзедення l]авчання l

перевiрки знань з питань охорони працi> з ресстрацiсю в <}курналl peccTpaLlii iнсгруl<та>цiв з охорони працl
на робочому мiсцr>. Первинний, повторний, поза1lланоtsий та цiльовий iHcTpyкrarl., з охорони працi tча
робочому мiсцi поводять безпосереднi керiвники робiт, а саме викоt-tавцi iмайстри у встановленi термtни.

На пiдприсмствi ведуться TaKi )кур1-1али:
Журнал реострацii вступного iHcTpytcax<y з питань охорони працi; )t(урналi реострацii rHcTpyKTa>KiB з

охорони працi на робочому мiсцi;Журнал реOстрацii iHcTpytпax<iB з охорони працi на пiдприсмствi; ){урнал
облiку робiт, що виконуються 3 нарядами iрозпоряд)кеннями; )(урнал перевiрки, огляду та облiку ЗtЗ;
Журнал облiку, перевiрки та випробування електроiнструменту, трансформаторiв, перетворtовачiв
частоти та переносних свiтильникiв: Журнал протоколiв перевiрки знань,

Працiвники ТзОВ <Орант*ЛТff> забезпеченi спецодягом, спецвзуттям та засобами iндивiдуального
захисту: костюмаtии брезентовими та бавовняними, комбiнезонаlvи, рукавицями, черевиками шкiряними,
чоботами гуп/овими, касками. Видача спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв tндивiдуалlьного захис1у
облiковуеться в особистlй kapTi встановлено'i форми Працiвники забезпечуються засобапли
iндивiдуального захисту згiдно <Норми безплатноl'видачi спецiальt-lого одягу, спецiалlьt1ого взуття iнu.tих
засобiв iндивiдуального захисту праLliвникам, зайнятим у будiвельному виробництвi>

На все обладнання, fu,]ашини, механiзми, якi використовуються гlри г]роведеtlнj заяв;lених робiтпiдвищеноi небезпеки i знаходяться у власностi пiдприеп/ства е паспорти та iHcTpyKLlii експлуаl-аLlii'
заводiв-ви робни KiB,

ТзОВ <Орант-ЛТ!>
питань охорони працi
база вiдповiдае вим

мае навчально-методичне забезпечення для проведенFiя та перевiрки знань з
нормативно-технiчна лlтература наявна в повному обсязi, Матерiально-тохнiчгtа

з питань охорони працi промисловоl безпеки

гергелюк В, П
(iнiцiали та прiзвище)

flекларацiя зареестрована"у >курналi облiку суб'октiв працl у
у Рiвненськiй областi

рOвАно
л.фр

1, Фiзична особа - пiдприомець cBoi'M пiдписом
метою забезпечення виконання вимог Порядку

них дан
iB на виконання робir, пiдвищеноi'

небезгlеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механtзмiв, усl,аl,куваннr] пiдвищеноi
небезпеки,

2. Реострацiйний номер облiковоl'картки платl-]ика подат,кiв не зазначаеться фiзи.tними особами
якj через сво'r'релiгiйнi перекоllаl"lня вiдпловляtоться вiд його прийняття та повiдопиили про Lц;
вiдповiлному органу лер)(авноi' подаr KoBoI слуlt<би i мають вiдмiтку в паспорI l

(,Щодаток В в редакцil Постанови l{NЛN94В вiд 07,02,201Вр,)

,}

Примiтка:


