
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 Верецький Золтан Федорович.

Серія і номер паспорта: БО №636673. виданий Мукачівським РВ УМВС України в 
Закарпатській області від 22.09.1999 року.

Місце проживання:_ 89622. Закарпатська обл.. Мукачівський район, село Іванівні, вул. 
Пушкіна, будинок 2.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків; 1939216695.

Номер телефону: +380669042234.

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

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 'фетіми
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 праці
(дата проведення аудиту)

Я. Верецький Золтан Федорович 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:

П.6 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: 
1 .’’Каліпсо”, виробник Чеська республіка, зав.№01-110/03, рік виготовлення 2001р.
2.’’Дитяча цеп очка” , виробник Чеська республіка, зав.№В01504, рік виготовлення 2001р.
3.’’Дитяче колесо”, виробник Росія, зав.№2/150, рік виготовлення 2001р.
4.”Дитячий поїзд” , виробник Чеська республіка, зав.№171, рік виготовлення 2002р.
5.” Дитячі машинки”, виробник Чеська республіка, зав.№171/09, рік виготовлення 2007р.
6."Круговий огляд” , виробник Росія, зав. №621, рік виготовлення 2000р.
7.”Російські гори”, виробник Італія, зав.№170, рік виготовлення 2006р.
8.’’Велика ланцюгова”, виробник Словакія, зав.№188/07, рік виготовлення 2007р.
9.”Автодром” , виробник Чеська республіка, зав.№78/33, рік виготовлення 2003р.
10.”Міні джет”, виробник Італія, зав.№0124, рік виготовлення 2008р.
11. “Дитяча манеж”, виробник Чеська республіка, зав.№ 40/50, рік виготовлення 2018р.
12. Батут “Люксор”, виробник Україна, зав.№ б/н, рік виготовлення 2018.
13. Батут “Машинка”, виробник Україна, зав.№ б/н, рік виготовлень 2018.
14. Батут “Лабіринт”, виробник Україна, зав.№ б/н, рік виготовлення 2018.
15. Батут “Сітка”, виробник Україна, зав.№ б/н, рік виготовлення 2018.
16. Батут “Пальма”, виробник Україна, зав.№ б/н, рік виготовлення 2018.



- 6.

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Інші відомості:

„..... .....______________________________________________ З.Ф. Верецький
С (підпис) (ініціали та прізвище)

20/9у.

\

- відповідальність за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки ФОП Верецький З.Ф. покладає на себе (посвідчення про навчання з охорони 
праці № 19/256 від 24.05.2019, видане ДП «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці»;

- відповідальною особою за виконання робіт на висоті призначено Верецького Д.Є., 
посвідчення про навчання Правил виконання робіт на висоті № 19/214 від 24.05.2019, видане ДП 
«Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці»;

- відповідальною особою за електрогоспоарство призначено Верецького Д.З., посвідчення про 
навчання Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів № 19/237 та Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів № 19/236 від 24.05.2019, видані ДП «Закарпатський 
експертно-технічний центр Держпраці»;

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

- установлено порядок проведення періодичного технічного обслуговування та ремонту; на 
основі розроблеіюго та затвердженого «Типового положення про порядок навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці», проведено навчання та перевірку знань відповідальних осіб: за безпечну 
експлуатацію та утримання атракціонів в справному стані, електрогосподарство, автотранспорт, 
виконання робіт на 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 праці;

- 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 праці;

- під час прийняття на роботу проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці, 
проводиться: первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктаж з питань охорони праці з 
реєстрацією в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, персонал задіяпий 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 іншими засобами 
індивідуального захисту»;

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці , 20/-У  р. № _____  / ■ . - ^



/  Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з мстою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання 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 редакціїПостаиови КМЛ2 48 від 07.02.2018}


