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ДЕКЛАРАЦUI
вИповiдностi матерiально-технiчно.i бази

вимогам законодавства з питань охорони працiВiдомостi про роботодавця
Наfuwенування юршdачно.i особu: ПП кМОДЕНА)

}f::::::}:#:"::лжjal]у] особи: \bizo YKpыha, З5З20, PiBHeHcbKa обл.,
- ^-r,Код платника податкiв згiдноЪ €ДРПоУ: з,1541926

Прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника: Хочай Андрiй Богданович

modena@ua.fm.
Нoмеpтeлeфoнy,тeлeфаксy,аДpeсa"".;;;.#";.Ъi,'":Щ,
mоdепябllя frn

Мiсце (адреса) виконання робiт пiдвищено[ небезпеки: об'екти по УкраiЪi.Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноI вiдповiдальностiперед третiми особами стосовно ,iд-*Ьдування наслiдкiв можливоi шкоди:ВiДСУТнiй 
t ---п,l ддф!чlrд{д\

Iнформацiя про проведення
проводився.

лобровiльного аудиту з охорони працi: не

Яо ХочаЙ АндрiЙ Борисович, цiею декгlарацiсю пiдтверджую вiдповiднiстьматерiально-технiчноi бази та умов працi 
""ro.u* законодавства з питань охорониПРаЦi ПiД ЧаС ВИКОНаННЯ ТаКИХ Робiт пiдвищеноi небезпеки та/або експлуатацii(ЗаСТОСУВаННЯ) ТаКИХ МаШИН, MexaHiЪMi", у.ru"оу"ання пiдвищеноi небезпеки:

- Зварювальнi роботи
Зварювальне обладЕання типу:- Зварювальний апарат _дшпро-М, модель: SAB 258N, серiя: ZSI L2l7l8-07457,виробництва УкраiЪ u, ,nyй, 

_прлойшов перевiрку 
"u 

опiр iзоляцiT та випробування

Кiпькiсmь робочuх мiсць, у mому часпi mчх, на яках icHye пidваtценuй разакванакнення mравм:
Кiлъкiсть робочих мiсць _ 59 прадiвникiв, в тому числi тих на яких icHye пiдвищений
ризик виникнення травм - 2 працiв_ник (електрог€tзозварювалъники).
Кiпькiсmь буdiваль i споруd (прuмitцень):

Офiсне примiщення - 130м2 ;

Складсъке примiщення - 50м2.
IHu,li BidoMocmi:

в пП (МОДЕНА) нак€вом j\lb 21-оП вiд 02. 11.2020р. створена служба охоронипрацi, Функцii служби охорони працi ,о*оuд."о на iнженера з охорони працi ШадюкаLC, Наказом М 16-оП вiд 1s.оt.)оrЯр. затверджено положення про службу охоронипрацi, положеншI про систему управлiнr" о*ороною працi на пiдприемствi, положеннrIпро порядок проведення навчання та перевiрки .ru", з питань охорони працi,мiнiмальнi вимоги безпеки i охорони.доро"]" при використаннi працiвниками засобiвiндивiдуального захисту на робочому мiсцi.
Iнф ормацiя пр о iHcmpy кцi.i:



На IIП(МОДЕНА)' розробленi та затвердженi наказом керiвника пiдприемствапосадовi iнструкцii про права, обов'язки посадових осiб з питань охорони працi тавiдповiдальнiстъ за покJIаденi на них функцЦ u також iнструкцii з охорони працi попрофесiях згiдно штатного розпису 1мзzr_оП вiд lzJ]^2ozЪp;., д

- особи вiдповiдальнот за електрогосподарство;
- особи вiдповiдальноi за безпечну експлуатацiю та справний технiчний станелектрозварюв€tпьного обладнання

На пiдприемствi затверджено iнструкцiю з охорони працi ЛЬ 12 пiд час робiтручними iнструментами та пристроями, iнструкцiю з охорони працi ЛЬ 1З пiд часвиконанНя робiТ ручниМ електроiНструменТой,-I"""Рукцiя . оrоро"и працi ЛЬ 21 дляелектрозварника ручного зварювання.
на пiдприемствi заведенi журнали: реестрацii вступного iнструктажу тареестрацii iнструктажiв на робочому мiсцi .. ";;й"" 

-.rрuцi, 
журнал реестрацiIiнструкцiй з охорони працi Ъа облiку видачi iнструкцiй з охорони працi, журналпротоколiв перевiрки знань з охорони працi, журн€rл перевiрки, огляду та облiку ЗIЗ,журнаЛ оглядУ та peMoHTiB виробничогО облЪднання, фр"- облiкУ робiт, щовиконуються за нарядами та розпорядженIUIми, журнаr облiку ,.рЁ"iр*" тавипробування. електроiнструмента, трънсформаторiв, перетворювачiв частоти тапереносних свiтильникiв.

Iнфорлtацiя про провеdення навчання а iнсmрукmаilсу з паmань охорона працi:На ПП (МоДЕНА) пратфникам, про"од"rп." первинний, повторний, цiльовийiнструктажi з охоро"" .rрuцi. Записи npo .rро"едення iнструктажiв та ik допуск дороботи, особа, яка проводила iнструктаж заносить в журнал реестрацii iнструктажiв наробочому мiсцi.
Працiвник, який допускаеться до заявленого виДу робiт мае вiдповiднуквалiфiкацiю, меДичниЙ огляД та психофiзiологiчну експ.рйу, висновки - позитивнi,пройшов спецiальне навчання та перевiрку знань з безпечних методiв роботи.розробленi процрами та плани-графirси .rро".д""о навчання та перевiрки знаньпрацiвникiв з питанъ охорон",rрuцilгiротокол J\b 4 вiд 02. l1.2020poкy).На пiдприемствi згiдно накЕ}зу м 17-оП вiд 02.1L.2020p. призначеновiдповiдальною особою за справний технiчний стан та безпечну експлуатацiюзварюв€tльного обладнання начапьника будiвельно-монтажноi дiлъницi Томащiка o.I.

ЩО ПРОЙШОВ НаВЧаННЯ Та ПеРеВiрку.l"ч;по Правилах охорони працi пiд час роботи зiHcTpyMeHToM та пристроrrЙ 
"и fr.032019 року J\Ь32lб,видане Рiвненським ЕТЦНа пiдприемствi згiдно наказу J\b 30-_оП вiд 02.11.2О20р. призначено особувiдповiдальну за електрогосподарство - Еач€uIьЕика будiвельно-монтажноi дiльницiТомаrцiка 0.I. (IV група з електроЬезпеки).

заявлений вид робiт виконуеться по наряду-допуску на проведення робiт зПiДВИЩеНОЮ НебеЗПеКою згiдно встановленоi форми iз ;р;;.;Ъ;;^"чiп"о"о"о
iНСТРУКТаЖУ, ЗГiДНО Нак€Ву М 29-ОП вiдО2.t1.zо2}р.вiдповiда_rrьним за видачу наряд_допускiв призначено началъника будiвельно-монтажноi дiльницi Томащiка o.I.,затвердження наряд-допускiв покладено на директора Хочая А.Б.

ВiдповiДно дО нак€вУ за ЛЬ 9-оП вiд 02. it.zozop. створена комiсiя для перевiркизнань з питань охорони працi працiвникiв пiдприемства.
Голова KoMici|i: Хочай Андрiй Бо.дано"ич - директор
члени комiсii:

- Томащiк Олег Iванович, - начапьник БМД



- Линка Сергiй Васильович - нач€шьник ВТВ
- Шадюк Iгор Степанович - iнженер з охорони працi
Члени KoMicii пройшли, в установленомУ порядку, навчання та перевiркУ знань з

питань охорони працi та мають вiдповiднi посвiдчення:
Голова KoMicii - директор Хочай Андрiй Богданович перевiрка знань з охоронипрацiозаКонодавчИх aKTiB, ,rо."1дr.ння М |)оt-sц-zO вiд 2з.lо.2020, Правила охоронипрацi пiд чаС роботИ з iHcTpyMeHToM та пристроями, посвiдчення J\b {zоt-sц-В-20 вiд23.10.2020,, виданi ТОВ <Оазис ТехнолоджЬ.
члена kolwicii:

НачалънИк БМЩ ТомащiК олеГ Iванов.иЧ, перевiрка знань з охорони працi,ПОСВiДЧеННЯ М 11З2-32,|9 вiд 15.03.2019, Iv ryупЪ до 1000 в з електробезпекипосвiДчення J\b 17б0-59-19 вiд 28.о5.202ор., правила охорони працi пiд час роботи зiHcTpyMeHToM та пристроями, посвiдче"Ы М Lв2-з2/В-19 вiд 11.0з.2019 , виданiРiвненським ЕТЩ - l

Начальник втВ Линка Сергiй Васильович, перевiрка знанъ з охорони працi,посвiдчення 70|,35-2О вiд з{.от.zоz0, Ш црупа до 1000 в з електробезпекиПОСВiДЧеННЯ ЛЬ 4891-156-17 ВiД 28.02.20l9p., ПдЬвила охорони працi пiд час роботи зiHcTpyMeHToM та пристроями, посвiдче"""^Й zЬt-зs-о-ZОЪiд зL07.2020 , виданi тоВ<Оазис Технолоджп>
Iнженер з охорони працi Шадюк Iгор Степанович, перевiрка знань з охорони працi,ПОСВiДЧеННЯ ЛЬ lL3З-32-|9 вiд L5.03.io20, Iv .py.ru jo rooo в з електробезпекиПОСВiДЧеННЯ Л} 4904-156-17 ВiД З0.04.202Ор., Пра"Йrru оrоро", працi пiд час роботи зiHcTpyMeHToM та пристроями, посвiдчення ЛЬ ltзз42-Ъ-Р вiд 11.03.2019 виданiРiвненським ЕТЩ

Е кс плу аm а цi йн а d о куlп е нm а цiя :
в IIП (МОДЕнА) е наявН а всяексплуатацiйна та норматиВна документацiя, щодобезпечного виконання зварюв€UIьних робiт з використанням засобiв iндивiдуальногозахисту.

3 аб ез п еч ення з ас о б ам а iH d ав i dу all ь н о zo з (tхuсmу :в IIП кМОЩЕFIА> працiвч1*", якi працюють з небезпечними умовами працi,згiдно наказу jф 18_оП вiд O2.1i.2O2Op. .iо.зпечений спецодягом, спецвзуттям(костюм зварюв€tлъника брезентовий, черЁвики шкiрянi) та засобами iндивiду€lльногозахисту (каска, маска зварювЕtльника (хамелеон) щиток захисний, рукавицi-крагибрезентовi) згiдно Типовиi г€tлузевих норм та Мiнiм€lпьних вимог безпеки працi iохорони здоров'я при використаннi працiвниками засобiв iндивiдуального захисту на
РОбОЧОМУ МiСЦi, ВеДеТЪСЯ ik облiк в'особистих картках облiку спецi€lльного одяц,спецвзуття та iнших заqобiв iндивiдуалъного захисту.

ПП(МОДЕНА) забезпечене

Хочай А.Б.
(прiзвище, iнiцiали)
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Щекларацiя
територiалъному

зареестрована у журналi облiку
органi Щержпрацi к_ ) 2О

суб'ектiв господарювання у
р

Примiтки: 1, Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае згоду на обробкуперсонЕtЛьних даних з метою забезпеченшI виконаЕня вимог Порядку видачi дозволiвна виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки та на
механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки.

експлуатацiю (застосування) маIцин,

2, Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначаеться фiзичнимиособами, якi через cBoi релiгiйнi ,r.р.*оru"ня вiдмовляються вiд його прийняття таповiдомили про це вiдповiдному органу державноТ податковоТ служби i маютьвiдмiтку в паспортi.
(Щодаток 8 в редакцii Постанови км ль 48 вiд07.о2.2018)




