ДЕКЛАРАЦІЯ
'^9 0 6 ^ відповідності матеріально-технічної бази вимогам заі|:онодавства з питань
охорони праці
‘
з ^ ^рд 20^9
Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Молодіжне творче об'єднання»
Д ніпровської міської ради_________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000чДніпро,Новокодацький р-н, вул.Набережна Заводська, 53____________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРПОУ 30268758, директор Пашко Валерія Анатоліївна,тел.№ (056)788-42-02,_____________
телефаксу,

mparkdmr@gmail.com

____________________________________________________________
електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м.Дніпро, вул.Набережна Заводська 53.міськнй молодіжний парк дозвілля і відпочинку_____
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

«Новокодацький»__________ ______________________________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір не укладався______________________________________________________________
(найменування страхової компанії,строки д ії страхового полісу,номер і дата його видачі)

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

Я, Пашко Валерія А н атоліївн а________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

_______________________________________________________ 9
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
підвиш;еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
Атракціон підвищеної небезпеки стаціонарний »Космос» -_________________________________
карусель нахильна,простого обертання, зі змінним нахилом посадкових місць,____________
(найменування виду робіт

код ДКПП-28.99.32-0000, код УКВТЕД- 9508, виробник ТОВ «Екобуд-Україна»,_______________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

м.Новомосковськ. Дніпропетровська обл.. Україна . заводський номер 0717.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

рік виготовання 2017, паспорт ККТУ 420.00.ОООПС___________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць-5, в т.ч. па яких існує риск підвиїцеиої небезпеки- 2
відповідного дозволу,кількість робочих місць, у тому числі тих.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

адміністративна будівля Комунального підпрємства «Молодіжне творче об'єднання»
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Паніко Валерія Апатоліївна-директор, пройшла навчання та перевірку
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

знань з охорони праці (протокол №32-18 від 14.06.2018).,Правил будовп і безпечної експлуата
нії атракціонної техніки (НПАОП 92.7-1.01-06)нротокол №35-18 від 15.06.2018,
Левчук Олена Ю ріївна-начальник відділу екснлуатації,нроі^шла навчання та перевірку знань
з охорони праці ( протокол №32-18 від 14.06.2018), Правил будови і безпечної експлуатації
атракціонної техніки НПАОП 92.7-1.01-06 (протокол №35-18 від 15.06.2018),______________
Слісарепко Тетяна Дмитрівна- інженер з техніки безпеки, пройшла навчання та перевірку

N

знань з охорони праці ( протокол №082-1 від 17.05.2018), Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол №149 від 25.06.2018)_______

А j
Л

Вдовиченко Яна Володимирівна- приймальник пункту прокату, пройшла навчання та
перевірку знань з охорони прані ( протокол № 22 від 11.01.2019р., Правил будовп і безпечної ^
експлуатанії атракціонної техніки НПАОП 92.7-1.01-06 (протокол № 35-19 від 11.04.2019),

^
ч

Щокіна Олена Олександрівна- приймальник пункту прокату, пройшла иавчапия та

х

перевірку знань з охорони праці ( протокол №22 від 11.01.2019р). Правил будови і______
безпечної експлуатації атракціонної техніки НПАОП 92.7-1.01-06_________________________
(протокол № 35-19 від 11.04.2019)
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Положення нро навчання, проведення інструктажів та перевірку знань з питань охорони праці
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

затв.03.01.2017 КП. «МТО», виданий наказ № 6 від 10.01.17 Про призначення комісії
з перевірки знань з охорони праці в КП «МТО», наказ №34 від 21.06.18 Про призначення
відповідальних осіб за безпечну експлуатацію атракціонної техніки в КП «МТО»
з питань охорони праці

^

експлутаційна документація; в наявності куток з охорони праці, в якому____________
знаходяться; інструкція з охорони нраці № 24 для приймальника пункту прокату
затверджена наказом №32 від 10.03.17 КП «МТО».______________________________
інструкція №29 для оператора атракціонівзатверджена наказом №40 від 06.04.17
Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки ШПАОП 92.7-1.01-06),
знаки безпеки, схеми безпечних проходів, памятки з пожежної безпеки та надання
первинної медичної допомоги, норми видачі снецодягу,спецвзуття та засобів_____
індивідуального захисту. Типове положення про норядодок проведення і перевірки
знань з питань охорони праці та перелік робіт з підвищеною небезпекою___________
(НПАОП 0.00-4.12-2005). Закон України «Про загальнообовязкове державне_______
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працесдатпості ( редакція етапом па 01.042016),____________
виписки з колективного договора КП «МТО»._____________________________________

експлуатаційної документації,

нрацівники КП «МТО» забезпечені спецодягом та спецвзуття згідно Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
інщнми засобоми індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01-08), в т.ч._________
приймальник пункту прокату забезпечений;_______________________________________
костюм бавовняний, черевики,рукавиці, куртка утеплена__________________________
засобів індивідуального захисту,

нормативио-правові та матеріально-технічні бази постійно відновляються. Закон
України «Про охорону нраці», про об'єкти підвищеної небезпеки.Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98),__________________
Порядок проведепия медичних оглядів працівників певних категорій( наказ №246
від 23.07.2007), Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту нрацівниками загальних професій різних галузей
промисловості ШПАОП 0.00-5.20-94), Правила охорони праці під час виконання робіт

Tr
на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правила безпечної роботи з інструментом та
прнстоями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правила експлуатації електрозахисних засобів
ЩПАОП 40.1-1.07-01). Нормативно- технічна документація за профілем роботи
підприємства, внутрішня технічна, технологічна документація.
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Пашко В.А
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Д е р ж п р а ц і.^
У

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
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.
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