ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Приватне підприємство «МОЛЕНА», юридична адреса: Рівненська область. Рівненський
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код
район, а Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 210 код ЄЛРПОУ31541926. КВЕ7Т- 41.20
платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище,
«Будівництво житлових і нежитлових будівель», директор -Хочай Андрій Богданович,
тел. 0673606500____________________________________________________________
ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи — підприємця:
прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце
проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер
телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на території
Рівненської області
_________________________ __________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
На підприємстві об’єктів підвищеної небезпеки немає_____________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
,
Я, Хочай Андрій Богданович________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або
фізичної особи — підприємця) цією декларацією підтверджую відповідність матеріальнотехнічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування
понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних. що виконуються на висоті
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та
робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних
підіймачів та будівельних підйомників_________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного
дозволу, кількість
Кількість робочих місиь, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 7 чоловік_________________________________________________
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів)

Інші відомості
Шадюка Ігоря Степановича - відповідно до наказу від 02.08.2017 №1-ОП в порядку
сумісництва призначено відповідальною особою за дотриманням вимог законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці
На підприємстві відповідно до наказу від 02.08.2017М2-ОП створено службу охорони праці
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про
проведення навчання та

Наказом від 02.08.2017 №3-011 затверджено та введено в дію інструкції з питань
охорони праці
На підприємстві створено постійно-діючу комісію для перевірки знань з питань
охорони праці в складі:
Голова комісії - директор Хочай Андрій Богданович (пройшов навчання та перевірку
знань в Рівненському ЕТЦ Державної служби України з питань праці з Закону України
« П р о о х о р о н у праиі» та нормативно-правових актів до нього посвідчення № 3392-1151 7. протокол від 14.09.2017№115)___________________________________________
Члени комісії: головний інженер. інженер з охорони праиі (за сумісництвом) Шадюк
Ігор Степанович (пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському ЕТЦ
Державної служби України з питань праиі з Закону України «Про охорону праиі» та
нормативно-правових актів до нього. «Правил охорони праці під час виконання робіт
на висоті. ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праиі і промислова безпека
в будівництві» посвідчення №№ 1248-44-16.1248-44/6-16. протоколи від 21.04.2016 №44
та від 18.04.2016 №44/6): начальник будівельно-монтажної дільниці - Дідух Андрій
Ярославович (посвідчення Державної служби України з питань праиі Рівненський
ЕТП №№ 56-2-17. 444-15-17. протоколи від 20.01.2017 №2 та від 14.02.2017 №15 з
Закону України «Про о х о р о н у праиі» та нормативно-правових актів до нього, «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті, ДБН А.3.2-2-2009 «Система
стандартів безпеки праиі і промислова безпека в будівництві»): начальник виробничотехнічного відділу - Линка Сергій Васильович (посвідчення Державної служби
України з питань праці Рівненський ЕТЦ №№ 2594-95-17, 2594-95/6-17, протоколи від
20.07.2017 №95. 95/6 з Закону України «Про охорону праиі» та нормативно-правових
актів до нього, «Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті, ДБН А.3.2-22009
«Система
стандартів безпеки праиі і промислова
безпека
в
будівництві»)
__________________________________________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту,
На підприємстві наказом від 03.08.2017 №3-ОП відповідальним за організацію і
безпечне виконання робіт на висоті призначено майстра Воята Олександра
Миколайовича______________________________ _______________________________
Відповідальним за видачу наряд-допусків під час виконання робіт на висоті наказом
від 03.08.2017 № 4-ОП призначено начальника будівельно-монтажної дільниці Дідуха
Андрія Ярославовича____________________________________________________
На підприємстві є в наявності 7 запобіжних поясів, які зареєстровані в «Журналі
обліку та зберігання засобів захисту», та пройшли випробовування (протокол
періодичних випробувань №24/09 від 22 вересня 2017 р.)__________________________
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання й перевірку
знань з охорони праиі Протокол №1 від 28.09.2017 року_________________________
Запис про проведення інструктажів робиться в «Журналі реєстрації інструктажів з
питань охорони праиі на робочому місці».
Приватне підприємство «Модена» забезпечене в повному об’ємі нормативноправовими актами з охорони праці___________________________________________
нормативно-правовоїламатеріально-технічної бази, навчально-методичного
забезпечення)
(А.Б.Хочай)________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

20і^р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держгірпромнагляду «___» _______20__ р. №_

