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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця:

Фізична особа підприємець Матвєйчук Юрій Васильвич паспорт №
.
виданий Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області 17.03.2005. 21036 м.
Вінниця. Хмельницьке шосе
.код ЄДРПОУ
. реєстраційний
номер облікової картки платника податків
. дата та номер запису в Є д и н о м у
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-пілприг.мців та громадських Формувань
23.07.2001 №
_____директор Матвєйчук Ю рій Васильович . т.
0964858000
. 775Ь8@икг.пе1
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
^р^місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса
електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли
виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,
адреса електронної пошти;

Місце виконання робіт

: м. Вінниця водоймища : Вишенське озеро, р. Південний Б уг та інші.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація 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 проводилась
(дата проведення аудиту)

Я. Матвєйчук Юрій Васильович фізична особа підприємець.
(прізвище,

и

ім'я

та

по
батькові
керівника
або фізичної особи - підприємця)

юридичної

особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки;
*
воднии атракпіон
дата виготовлення 13.06.2018. Виробник ФОП Матвєйчук Ю.В.. країна походження Україна,
кількість робочих місць -1 (оператор атракціону-інструктор). вище вказані роботи виконуються в
парку відпочинку “Вишенське озеро”

Вхід. №2 (//р

на річці Південний Буг
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і відомості відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони прані
несе фізична особа підприємепь Матвєйчук Юрій Васильович , служби охорони праці не
маю.Розроблено. затвержено та введено в дію 2 інструкції з ПО:
- інструкція з ПО “Правила безпеки під час використання водного атракціону”
- інтрукція з ПО “Правила, та порядок дій оператора водного атракціону на воді’
Атракціони забезпечені рятівними жилетами, до яких додаються відповідні сертіфікати.
Згідно технічного паспорту виробника атракціону, він виготовлений з небезпечних речовин та
матеріалів, що підтверджують відповідні сертіфікати. Оператор- інструктор атракціону має
вілповілний досвід, та кваліфікацію, вміє добре плавати, та має досвід рятівних заходів на воді.
(прізвиттте. ім'я та по батькові осіб, які вілповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони пралі та промислової безпеки: наявністю служби охорони праці, інструкцій про провелення
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту.
Використовую нормативно-правові акти:
1.Закон України “Про охорону праці”
2.Закон України “Про пожежнубезпеку’
З.НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку
знаннь з питань охорони пралі”
4. НПАОП 92.7-1.01-067 “Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки
[равової та матеріально-технічної бази навчально-методичного
забезпечення)
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(ініціали та прізвище
ізвище)
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Декларація зареєстрована! у
органі Держпраці _[/_
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Примітки:
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р^ї^'Йсуб'єктів господарювання у територіальному
/6" - ^

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на вйконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ М 48 від 07.02.2018}
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