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

____________________________________ С4

v

'

!
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(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти;

.......................................ФОП Маркелов Вадим Віталійович________________________________________.
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

Паспорт: МЕ№571369 виданий Амур-Нижньодніировським РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл. 16.12.2004р. місце проживання: 49000, м.Дніпро, вул.Путилівська. 6.15.
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

кв.6. реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2210114332. номер телефону:
38067-631-85-22, адреса електронної пошти 2210114332@ukr.net______________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Місце експлуатації: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького. площа між будівлями 52 та 50
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
Не укладався
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я ,____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

Маркелов Вадим Віталійович_____________________________________________________________ ,
або фізичної особи - підприємця)

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:
__________________________ Атракціон підвищеної небезпеки мобільний_________________________
(найменування виду робіт

______________________ Пересувний атракціон «Карусель «Манеж 1ОМЕ»________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

__________зав.№ 10 M E-19. 2011 p.. Виготовлений фірмою «CONCERT 1900 International». Франція
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць - 4. у тому тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - З
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

(оператори атракціону)

_____________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Офісне приміщення розташоване за адресою: м.Дніпро. вул. Харківська. 6.4-6. кв.4_______________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
У ФОП Маркелов В.В. діє служба охорони праці. Наказом № 1-OT/2Q19 від 30.01.2019р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці покладено на
Маркелову Л .І .____________________________________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

У ФОП Маркелов В.В. затверджені та введені в дію Наказом № 5-OT/2Q19 від 30.01.2019р. :
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

«Положення про службу охорони праці»: «Положення про порядок проведення навчання і
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

перевірки знань з питань охорони праці»: Інструкції з охорони праці: Посадові інструкції.

У ФОП Маркелов В.В. ведуться наступні журнали: Журнал вступного інструктажу з питань
охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Ж \
реєстрації інструкцій з охорони праці;
Нормативні акти з охорони праці, що діють у ФОП Маркелов В.В. розроблені відповідно ,
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, ще
діють на підприємстві»
Працівники забезпечені спецодягом та засобами захисту.
Наказом № З-ОТ/2019 від 30.01.2019р. відповідальним за електрогосподарство призначений Маркелова JI.I.
__________________________________________________________________________;
Наказом № 7-OT/2Q19 від 31.01.2019р. затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки.
Прийом на роботу у ФОН Маркелов В.В. проводиться під розписку ознайомлення працівників
про умови праці, наявності на робочому місті небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про
їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.
Наказом № 4-OT/2Q19 від 30.01.2019р. відповідальним за безпечну експлуатацію та утримання у
справному стані атракціонів призначений: Маркелова JI.I._____________________
Працівники підприємця пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у
встановленому порядку:
Джанков Д.С.. Каліух С.О.. Маркелова JI.I. пройшли навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та
перевірку знань з загального курсу охорони праці у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл.
(протокол №105/48/2018 від 21.05.18р. та витяг з протоколу .№>32-18 від 14.06.18р.)
Джанков Д.С.. Каліух С.О.. Маркелова JI.I. пройшли навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та
перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів та Правил пожежної безпеки в Україні у комісії ГУ
Держпраці у Дніпропетровській обл. з присвоєнням IV групи (витяг з протоколу №27-18 від
23.05.2018р.)
Джанков Д.С.. Каліух С.О.. Маркелова Л.І. пройшли навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та
перевірку знань з «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» у комісії ГУ
Держпраці у Дніпропетровській обл. (витяг з протоколу №23-18 від 27.04.18р.. витяг з протоколу
№ 35-18 від 15.06.18р.. витягз протоколу№ 15-17 від 14.04.17р.)
Працівники проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично, згідно Наказу № 6ОТ/2019 від 30.01,2019р. відповідальна особа за проходження робітниками медичних оглядів Маркелов В.В.
Навчання та перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці у працівників суб’єкта
господарювання проводиться в спеціалізованих учбових закладах
Пересувний атракціон «Карусель «Манеж 10МЕ» експлуатується на підставі договору найму №
ДА-719 від 29.01.2019р. між ФОП Маркелов В.В. та ТОВ «Гум»_________________________________
У ФОП Маркелов В.В. є необхідна нормативно-правова документація:__________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

1. Закон України «Про охорону праці»
2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань
охорони праці»
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
4. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
5. НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки»
6. HllAOli-4#N-l .21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

(іийііали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
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