
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Фізична особа-підприємець Туряниця Юрій Юрійович.

Серія і номер паспорта; ВО №835899, виданий Мукачівським РВ УМВС України в 
Закарпатській області від 26.02.2002 року.

Місце прож ивання89650. Закарпатська обл., Мукачівський район, село Зняцьово, вул. Миру,
будинок___________________________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3112700111.

Номер телефону: 0950827540.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експл)'атації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки): на території України.

Інформація про наявність договору страх>’Бання цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п рац і_______________________
(дата проведення аудиту)

Я. Туряниця Юрій Юрійович 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 иебезпеки та/або експлуатації (застосування) таких мапгин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

п.б Додаткку 6 до Порядку -  Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

П . 1 9  Додатку 6 до Порядку -  Зварювальні роботи;

П . 4  Додатку 7 до Порядку -  Атракціони підвищеної небезпеки (пересувні та мобідьні), а саме:

- «Велика ланцюгова карусель», зав.№ 18/03, 2018 року випуску, країна виробник Чеська 
республіка;

- «Дитячій манеж», зав.№ 25/08, 2015 року випуску, країна виробник Чеська республіка;

- «Дитячій паровоз», зав.№ 37/15,2015 року випуску, країна виробник Чеська республіка;

- «Лодка», зав.№ 27/10, 2015 року випуску, країна виробник Чеська республіка.

Кількість робочих місць, у тому числі тих, иа яких існує підвищений ризик виникнення травм
- 4.



Інші відомості;

- відповідальність за дотриманням вимог законодавства з питань охорони п̂  
промислової безпеки і виконання робіт на висоті ФОП Туряниця 10.10. покладає на  ̂
(посвідчеиия про навчання з охорони праці № 19/199 від 26.04.2019, видане ДП «Закарпатські 
скспсртно-технічпий центр Держпраці», посвідчення про навчання Правил виконання робіт на висоті 
№ 12030 від 19.12.2017, видане УКК УЖКХ Закарпатської ОДА);

- утримання в справному стані та безпечну експлуатацію атракціонів, організовано шляхом 
належноі'о обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами;

- установлено порядок проведення періодичного технічного обслуговування та ремонту; на 
оспові розробленого та затвердженого «Тилового положення про порядок навчання і перевірки знань 
з питань охорони прані», проведено навчання та перевірку знань відповідальних осіб: за безпетау 
експлуатацію та утримання атракціонів в справному стані, електрогосподарство, автотранспорт, 
виконання робіт па висоті понад 1,3 метра, з правил будови і безпечної експлуатації атракціонної 
техніки; правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів; правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями; правил ОП під час виконання робот на висоті; правил ОП на 
автомобільному транспорті з питань охорони прані;

- відповідно до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» проводиться навчання та періодична перевірка знань з питань 
охорони прапі;

- під час прийняття на роботу проводиться вступний інструктаж з питань охорони прапі, 
проводиться: первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктаж з питань охорони праці з 
реєстрацією в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, персонал задіяиий в 
експлуатації атракціонів (оператори, контролери) пройшли навчання та перевірку знань з основних 
технічних характеристик, будов та правил безпечної експлуатації та обслуговування атракціонів з 
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі 
виникнення аварії;

- розроблено Інструкції з охорони праці для обслуговуючого і ремонтного персоналу 
відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

- працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, відповідно до «Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іішіими засобами 
індивідуального захисту»;

- наявна матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення необхідне для 
виконання заявлених робіт підвиш;еної небезпеки.

Ю.Ю. Т у р я н и ц я

(підпис) (ініціали та прізвище)

01 20}%.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів госпо, 
органі Держпраці 20У̂  р. №

'иторіальному

І Ь - Ґ



1 . Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даш « з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) маншн, механізмів, устатковаїтня підвищеної небезпеки,

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняітя та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

(Додаток 8 в редакції Постанови KMJYв 48 від 07.02.2018}


