ДЕКЛАРАЦІЯ відаовідності
О-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
НОДАВСТВА З ПИТАНБ ОХОРОНИ ПРАЦІ
А ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
ця:
Фізична ^ особа-підприємець Гончарова Олена Володимирівна, паспорт
.,
Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.. 12 грудня 1995р.. 21000. Вінницька обл..
місто Вінниття. ВУЛИЦЯ
облікова картка платника податків
. дата та номер державної реєстрації фізичної особи - підприємця 23.04.2012.
відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємнів. тел,
.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно ЄДРПОУ код виду
діяльності згідно з КВЕД, прізвище, 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 происивання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

виконання робіт Вінницька обл.. м. Вінниця, вул. Хлібна 1. ІІПКіВ ім.Горького.
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інборманія про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
_________________________________ немає_______________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація ПРО проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився.
(д ата проведення аудиту)

Я, Гончарова Олена Володимирівна, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

- технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання
робіт пілвитт(еної небезпеки, а саме атракціонів підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні, та
мобільні) - атракціон «дитяча гідравлічна карусель Міраж», карусель горизонтального простого
обертання з додатковим підйомом посадкових місць. Пересувна. Паспорт КА263.00.000ПС.
Заводський № 4 Дата виготовлення -2012 року, виробник НВЦ «Атракціон» Україна.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих
місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (ЦЄХІВ, ДІЛЬНИЦЬ,
структурних підрозділів)

Всього:
1 робоче місце - 1 працівників (оператори атракціонів).
Вище вказані роботи виконуються в ЦПКіВ ім. Горького. яке знаходиться за адресою
м. Вінниця. ВУЛ. Хлібна 1.
Інші відомості:
Загальну відповідальність за стан охорони праці несе Гончарова Олена Володимирівна, який
пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, електробезпеки,
пожежної безпеки. НПАОП 93.7-1.01-06 «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної
техніки»НПАОП 0,00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», в ТОВ
«ВОНКК ЖКГ», (протокол № 23-ОП від 15.07.2018р..)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність
служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

1. Мілова Галина Ангеліновна протокол № 27-18 від 30.03.2018р.,}

Вхід.

оператор атракціонів,

Розроблено, затверджено та введено в дію 6 інструкції з ОП:
інструкція з ОП «Вступного інструктажу»
- -інстрзчсція з ОП «З електробезпеки»
М 2-^^^^^інструкція з ОП «З надання медичної допомоги»
інс'фукція з ОП «Під час виконання робіт на висоті»

- посвідчення №

14.2.14,

Р я -0 1 ,
ВІННИЦЬКА МІСЬКА т д А
Ц ентр адмінісіративних послуг

‘Прозорий офіс'
адміністратор

Гвпютш Нмя В0сил1вна

інструкція з ОП «Для операторів атракціонів»
інструкція з ОП «З експлуатації атракціону «Міраж»
інструкція
«з пожежній безпеці»
Маю необхідні засобами інливідуального захисту, згідно встановлених норм.
Використовую нормативно - правовими акти:
1. Закон України «Про охорону праці».
2 . Закон України «Про пожежну безпеку».
3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку
знань з питань охорони праці».
4. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони прані під час виконання робіт на висоті».
5. Постанова КМУ від 26.10.2011р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застоеуванняї матттин^
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». Додаток 7 від 7 лютого 2018р. № 48
6. НПАОП 40.0-1.21-98 «Правила безпечної експлуаташї електроустановок споживачів».
7- НПАОП 92.7-1.01-067 «Правила будови і безпечної Експлуатації атракціонної техніки»
Фізична особа-пілприємець
посада

Гончарова О.В.
ПІДПИС

Ініціали та прізвище

М.П.
2018 р.
Копія

додається.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів госпі
Держпраці
20 >^р . N
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