
Додаток 8 ло Порялку
(в релакuiТ постанови 1(абiне,гу

MiHicTpiB УкраТни вiд 7 лютого 2018 р, Nч48)

Iнформаrдiя про I{arIBHicTb договору страхування цивiлъноi вiдповiдальнос,гi перед

третiми Ьсобами .rb"ou"o вiдшкодування наслiдкiв мо}кJIивот шкоди:

}Ie уддадавс.8
(llai,iNlcltyBal]tlя cТpaxoBOj nnn,,,o,,iiiipn,, l,ii .]fr*,)*rin по,чiсу, Hoirlc1l та ttа_га iiогtl Btuta,ti)

lнформаrliя ripo проведеIlня добровi,тtыrого аудиту з охороIIи rrрацi:

iJ_g-црщад\ид91

атацiТ (заgIа9уэання

(лаr,а провс.ttсtttlя аулrлту)

х

о 1.З м
еях отлованах (п,5

на глибицi дqл
.6);

Kitз. с

механlзмlд,_уg ова
небез Tal

:]_I] ар LoEa.JI DtI"]_ P_Qý_Q тц -uL
рсl_б_о_ц_ц в qрх9lлзэrд*(ц._!_l_д. 6 ),

i rэqý_qrц_Or15_д.6Il J а i ) l_(, цсi J l l) l 1_1 [ 
J \ r_v v,l If _!l L._1,1_1*:

Beliel{I { я, м оцl]а}i __]_даryI oiJll з_1ryI lдllа щц--1ьздар l цццд_:цgrу

(rь2до;
- l_,цjоrIолум'8_нi роботи (п.25 д,6),

йаtuчtн, устатковаtlI lя пiдl}1,1шснот

,.г"-..;ffi"r.'БГn^],^''"nй;*'.t<1rа'itlппохrlltrксtIltя.яt<i

бу'*"',lй;У';ffiiйL""о;, BtlPtlбIttt'lпx об'ск-liв 
ттп пiпIтписмстI Lqаýдr-дrдцавlдщlij!-" 

lHtlli Bii{oMocTi : тrацgдаrчrдllо__дцIjрц9дLс,тЕу_дJ]цlца5_9ц1__qlГllllt Dll\L'IvI\Jvrlt ЦИr\w9lrrrД;;:;;;; 

ццq_цаýазу_ДЕбýЦ-
даlрц\дацця ддд-ц._lаща.I]qцалglЕа. з_ лицi{ь 9хораtц_ цра]ll__l|

04.0 i.202t_в;рlцщlrцsду:r _l_ц_y_ца_ Q9*о_ба._цiдцр_и_а_rylqць l(_аэд

паспорт

i.pi'inn''.pпаcпopтa,кllпliкoлпвиданl'ti'i,.1
. ryokilrllTlQl

Код ДРФО . -;*,\:
- ---__ 1п лJ- -t о ол тr Diртrр,гя 1{я о6'сктах замоВНИКiВ ПО УКР



ь (Прав

вiд 04.01
lвельник

е

й вiдповiдальним за
iйович" який пройшов

вачiв>. П
а

04.01 .2021
нкцi и

оюп
жень з охорон

електро]rстановок>" <<Правил експл}rатацii електрозахисних засобiв>> (ПРОТОКОЛ KOMiCii

i ч Рiвненськiй об вiд 03.07.
(прiзвище, iм'я по батьковi осiб, якi вiдповiдають

а особа-пi юк Роман ання

BipK ь з питань охорони вчих i,H
омедичн помоги гiгiсни п та еле

iння жп iвненськiй областi iд 03.07.2020): нак Пвi
призначе овlдальна

=--:

за пDоведення
зях шеях" котлова

гл або вання
верхолазних; ьних poolT: зведен онта}к

аварiйних частин; iвельних

}4__о_цтажцих_р_а*б-]э_Гар_рд-дrокаQцедgацдр-а_ддатад"i"[аЕцч-_а;
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праui та промисловоТ безпеКИ

хнiчноi е

lння

На м Jфб-ОП вiд 04.01 .2021р по пiдl
ення про Службу охорони працi, за

створена

нь
п

Jф

охоDони пDац1).
положення

не наказом
працi>;

наявнiсть служби охорони прачi,

наказом по
l

По оження
iвникiв та l

i"a
ни

пDаIII на п iT для робочих с остей та

охоDони пDацl з iки пi
посадових iнструкцiй персонал)r та гrерелiк iнстр..rкцiй з охорони працi затвеtrЦженi

наказом по пiдприсмств}r.
У вiдповi i зi ст. 18 Законч Украiни < нч ппацi> та НПА

4.12-05 <Типове положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з

питань охорони працi> на пiдприсмствi проводяться iнструктажi з питань охорони працi
та вед_.rться вiдповiднi ж]rрнали реестlэацiТ iHcTp}zKTaжiB з питань охорони праЦi.

Цаказр_дц_вrд_И.Q1_.2Q2lр. за jYq 10-ОП створена комiсiя для проведення перевiркц
lвникlв п1 встановленом

ова KoMicii - фi смець Козл колаиович п

eHi в дiю

документацiя з дотриманням вимог
iнструкчiй про проведення навLIання та iнструктажу з питань охорони прачi та
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безпека в б]rдiвництвi> (протокол KoMicii Управлiння Держпрацi у Рiвненськiй областi

J\Ъ44lб вiд 03.07.2020): <Правил охорони працi на автомобiльному транспортi (протокол
KoMiciI Управлiння Держпрацi }z Рiвненськiй областi N44/д вiд 03.07.2020): <<Правил

безгlеки систем газопостачання>. <Правил охорони працi пiд час експлУатацiТ

обладання. шо працюс пiд тиском> (протокол KoMiciT Управлiння ДеРЖПРаЦi У
Рiвненськiй областi J\Гg44l}к вiд 03.07.2020: Правил безпечноТ експлуатацiТ

електро}чстановок споживачiв>. Правил технiчноi експл}zатацiТ електроусr:ановок
споживачiв>. Правил улашт]rвання електроустановок>. <Правил експлуатаЦiI
електрозахисних засобiв> (протокол KoMiciT Управлiння Деряспрацi у Рiвнеrrськiй
областi N44/а вiд 03.07.2020);

члени KoMicii:

iнженер-будiвельник Павлюк Дмитро Вiталiйович пройшов навчання та перевiрку знань
з питань охорони працi законодавчих aKTiB з охорони працi. надання ДомедичноТ

допомоги потерпiлим. гiгiсни працi та електробезпеки (протокол KoMicii Управлiння
лержпрацi }z Рiвненськiй областi }l'q44 вiд 03.07.2020: <Правил охорони працi пiд час
роботи з iHcTp}rMeHToM та пристроями>. кПравил охорони працi пiд час виконання робiт
на висотi>" <Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальгtих робiт>>"

<Правил охорони працi пiд час експл.,,rатацii вантажопiдiймальних KpaHiB. пiдiймальних
пристроiв i вiдповiдного обладнання>. кПравил <Мiнiмальних вимоl, з охорони працi на
тимчасових б:rдiвльних майданчиках>. ДБН А.3.2-2-2009 <Система стандартiв безпеки
працi. Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi> (протокол KoMiciT Управлiння
Держпрацi )z Рiвненськiй областi N44/б вiд 03.07.2020); <>Правил охорони працi на

автомобiльном}z транспортi (протокол koMiciT Управлiння Держпрацi у Рiвненськiй
областi Jф44/д вiд 0З.07.2020)l <Правил безпеки систем газопостачання>. <Правил
охорони працi пiд час експл]rатацii обладання. що працюс пiд тиском> (протокол KoMiciT

Управлiння держпрацi }, Рiвненськiй областi Jr[g44lж вiд 03.07.2020: Правил безпечноi
експлуатацii електро}zстановок споживачiв>" Правил технiчнот експлуатацii
електроустанов+

експл}rатацii електрозахисних засобiв> (гlротокол koMiciT Управлiння Дер>r<працi у
Рiвненськiй областi N44/а вiд 03.07.2020)l
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навчання та перевiрк:; знань з питань охорони працi законодавчих aKTiB з охороllц
працi. надання домедичноi допомоги потерпiлим. гiгiсни працi та електробезпеки
(.протокол KoMicii Управлiння Держпрацi у Рiвненськiй областi Ng44 вiд 03.07.2020)l

електро_,,rстановок споживачiв>. Правил технiчноi експлуатацii електроусr:ановок
споживачiв>. Правил ]rлашт:rвання електро]rстановок>" <Правил експлуатаЦii
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ви IoTb ;п нал засобами
забезпечений спецодягом. спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту
згiдно галузевих норм (окчляри захиснi, рукавицi комбiнованi" респiоатопи

встановлюють вимоги до виконання робiт пiдвищеноi небезпеки: перелiк осiб. якi

сигнальнi. по iжнi. спецiальне вз г). а
також наявнi вiдповiднi ж}rрнали ресстрацiт. Працiвники проходять перiодичнi
медогляди та психофiзiологiчну експертиз]ч.

в наявностi необхiдна нормативно-правова док}rментацiя для виконання робiт та
експ ентацlя на ня. в то числl нання
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Примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприсмець своТм пiдписом
забезпечення виконаIlня вимог Порядку

козлюк Роман Миколайович
(iнiчiали та прiзвище)

ky суб'сктiв

t-ta об персончlJIьних дан

(пiдпис)

раui у

видачi до:зволiв на виконання робiт пiдвищеноТ tlебезпеки та на експлуатацiю (застосуваrrня)
машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки.

2. Ресстрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв не зазначаеться с|iзи.rними особами, якi
через своТ релiгiйнi переконанНя вiдмовляЮться вiД його прийнятгя та повiдомили про L(e
вiдповiдноМу органУ державноI податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.".
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