
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанов» Кабіне ту Мінісірів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимагані 

за.конодавства з питань охорони праці

Відомості про робоїродавця:
ФОП Малое Володимир Володимирович,ВО 247193 виданий 24.03.1997 

р., Ужгородським МВ УМВС, Закарпатська обл., м.Ужгород ,вул.Івана 
Франка 6.58/80 код 2721203632, КВЕД 93.21 ,т .0501852633
{для юридичної осоОи: найменування юридичної осоОи, місце її дерясаеної реЕ^строці і, код 
платника податків згідно з ЄДРПОУ, код Віоду діяльності згідно а КВЗЛ, прізвище, ім'я 
гю батькові керівника; для фі^зичксї особи - підприємця; прізвище, ім’я та по батакові, 
серія  ̂ номер паспорта, ким і коли виданий, місце прсжі^аання, номер о5.гікг;вої картк;-: 
платника податків; номер телефону, телефаксу, адресе; електронної пошти;

__________ Україна ________________________ ____________
місце адреса 1 виконання робіт підвищеної небезпеки та/'а&о ексглуа .'аці'і , Зсі : і б з н  *■:; 
машин, мexaнlз^JiЗ^ устакосакня підаишеної небемпек^

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди ______________ ___ __
(найменування страхової компанії, строк діі страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я, Малов Володимир Володимирович,
(дріззище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної осоОк - 
підприємця'

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

І ■ Атракціоди підвищеної нєбєзпєки (с'гаціонарні, пересувні та 
мобільні)а саме:

;наймг?нування виду робіт підвищеної небезпеки аа/або мадин, механіїзмів, устаі'кованнч 
лідзишекоі небезпеки!

-«Велика ланцюгова каруселі^», зая. №66-20,1999р. в. , виробник Чеська, 
республіка.

-«Лавка»,зав.№ТМІУ04704 В 000017,1999 р .ввиробник Чеська республіка. 

-«Бобова дорога»,зав.№ЬТ220-99 ,1999р.в., виробник Чеська республіка.
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-«Автодром», зав .ШіРІіА-187-о3-11, 1999р.в., виробник Чеська республіка.

-«Дитяча ла-нцк^ова. карусель». інв. №6, виробник Чеська республіка.

~«Ропа1(іу», зав. 1}(А~3\03,1998 р.в., виробник Чєська республіка.

-«Дитячий манеж»,зав.№ Р¥(Л~313-07-06,1994 р.в., виробник Чеська 
республіка.

тип а5о марка, ьомер партії, лате зі-іготовя^нья, країни аокоджені-(я, які виконустьсч 
та/а5о експлуатуються (застосовуються і без отримання еідповідного дозволу, »<: і лі к с і  і: 
роОочу.х місць, в тому числі тих, на яких існує пілвишйний ви.чик.-:е;ч.н« гра вічі,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'скті з І цехів, лільниь;ь, структурних 
підрозділів)

Іншз- відомості : Інженер а охорони пряцл. Мялов Володимир Валодшшравич
(прізвищі, ім’я Та по батькові осіб, в і лпоз і лальних зіа дотримання вимог 'заксксиа ьс І ва :і 
питань охорони праиі та промислової беапеки, нгіявність служби охоронм праи\,

Наявні та затверджені посадові Іяструкціі по наказу №11 від 29.12.2017 
р . ,номери і.нструкц±й 1-4, та по видам робіт ,які виконуються на підприємства, 
та на експлуатацію машин, механізмів, обладнання, що експлуач^ується по наказу 
№12 від 29.12.2017 р.,номери інструкцій 5-12 .Інструкції вивішені на 
робочих місцях та ознайомлені всі працівники пі.д розпис.

Наявні та, затверджені, положення та нормативно-правові акти з охорони 
праці по'наказу №10 від 29.12.2017 р.
____ Створена постійно діюча комісія по перевірці знань з охорони працх по
наказу №5 від 20.12.2017 р.,та комісія з перевірки зна^іь електротекнічноус. 
персоналу наказ від 29.12,2017 р ч л е н и  комісії, пройшли навчання в 
навчальному центрі та наявні посвідчення посадових осіб.
____ Призначена відповідальна особа за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства - наказ №7 від 29.12.2017 р.,наявна 4 гр.з 
електробезпеки Протокол №1 від 16.05.2016 р.
_______ Дотримуються терміни проведення навчання по перевірці знань з питань
охорони праці з гграцівниками-аротоколії №1-3 засідання комісії з перг.вхрки 
знань від 4.01.

Д04'римуютіі,ая терміни проходження медоглядів.
Дотримуються терміни проведення інструктажів та стажування для 

пpaцiв^lикiв. Наявні та ведуться журнали проведення інструктажів на робочому 
місці.

Наявна експлуатаційна документація на обладнання - паспорти та інструкцій 
по експлуатаціі.

Працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям згідно норм 
видачі.Наявні облікові картки видачі спецодягу.

Наявні санітарно-побутові приміщення та кімната для прийому їжі 
працівниками.
, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праи.і, 
експлуатаційної докук.ентаці ї, засобів індквідуаль>іОго :'ізхисту, нормагкзнс-гіраьсз': і - =: 
маї'еріапьно-техні'-іної Оази, навчалоно-методичного за&езпечеі-.ня:

В .В . Малов
(підпис) ініціали та лрізвиие>

А £ - 2018 р.
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/ Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'ектіо 
господарювання у територіальному органі Держцраці у Закарпатській облас: 
V 4 Є  2018 р. N ‘ '

Примітка. 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає зі’сду на 
обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвишеної небезпеки та експлуатйиію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування 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 ие відповілнаму органу державної податковсі .  

служОи і мають відмітку в паспорті,

'4'

V/
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