
ДЕКЛАРАЦІЯ лс̂ с/у. Я’?-/'1-*
відповідності матеріально-технічної брзи вимогам ~ 2 < г т  

законодавства з питань охорониТіраці 1"5"€ЕР' 2019-

Відомості про роботодавця  _ _
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Білик Валерій Миколайович
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

Паспорт: А К 830537., Самарським РВДМ УУМ ВС України в__________________________
Дніпропетровській області. 11 лютого 2000р.місце проживання :49000. м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська, буд.71,кв!4. Реєстраційний номер облікової картки платника

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

2501900639, номер телефону:380960077779___________________________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

______________Україна____________________________________________
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
__________________________________ Не проводився________________________________________

(дата проведення аудиту)

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

_______ Білик Валерій Миколайович_____________________________ _ _
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:

Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні,__________________________
(найменування виду робіт

пересувні та мобільні).
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Дитячий пересувний атракціон «Мала ланцюгова карусель» 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або  марка (за наявності),

______________________________________ 2000р.в., Італія_________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць-З.у тому тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм-1 (оператор атракціону)_________________ _____________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,



м. Дніпро. Пр-т. Д.Яворницького,95 КПК «Центральний міський
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

дитячий парк Лазаря Глоби»
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШ І ВІДОМОСТІ У ФОП Білик В.М. діє служба охорони праці .Наказом№01 від
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

01.04.19р відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
покладено на Білик В.М.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

У ФОП Білик В.М. затверджені та введені в дію  наказом № 2 в 01.04.2019р.
«Положення про службу охорони праці», «Положення про навчання, інструктаж та 
перевірку знань працівників з питань охорони праці» , Посадові інструкції. Інструкції з 
охорони праці.

У ФОП Білик В.М . ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці». «Журнал 
реєстрації інструкцій з питань охорони праці». «Журнал обліку щоденного та 
періодичного технічного обслуговування атракціонної техніки»__________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

При Прийомі працівників на роботу ФОП Білик В.М . проводить під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу 
шкідливих виробничих факторів.

Працівники ФОП Білик В.М. мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих 
навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місті роботи.

ФОП Білик В.М. пройшов у ТОВ «Учбовий Комбінат Дніпробут» навчання законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в о б ’ємі загального курсу «Охорона праці», 
перевірку знань пройшов в комісії Головного Управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 446 від 17.05.2017 р.).

ФОП Білик В.М. пройшов у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробут» навчання НПАОП  
92.7-1.01-06 «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки», перевірку 
знань пройшов в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 498 від 31.05.2017 р.-).

ФОП Білик В.М. пройшов у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» навчання «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» «Правила пожежної безпеки 
України» присвоєна 4 група з електробезпеки .перевірку знань пройшов в комісії 
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області ( витяг з протоколу №463 
від 19.05.2017')

Електромеханік Таран В.А. п р о й ш о в  у  ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» 
навчання та перевірку знань: законів і нормативно-правових актів в об'ємі загального 
курсу «Охорона праці» перевірку знань пройшов в комісії Головного Управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол (протокол № 446 від 17.05.2017 р.);

Електромеханік Таран В.А. пройшов у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» 
навчання «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» НПАОП 92.7
1.01-06 та перевірку знань пройшов в комісії Головного Управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол (протокол № 498 від 31.05.2017 р.).

Електромеханік Таран В.А. пройшов ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98«П равила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
«Правила пожежної безпеки України» присвоєна 4 група з електробезпеки ( витяг з 
протоколу № 463 від 20.06.2019)



Оператор атракціону Малишенко О.Ю. пройшов Д ії «Придніпровський ЕТЦ»
навчання та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації елек гроустановок 
споживачів» НПАОГІ 40.1-1.21 -98«ГІравила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» «Правила пожежної безпеки України» присвоєно 3 група з 
електробезпеки ( витяг з протоколу № 463 від 20.06.2019)

Оператор атракціону Малишенко О.Ю. пройшов ДГІ «Придніпровський ЕТЦ» 
навчання та перевірку знань « Правил будови та безпечної експлуатації атракціонної 
техніки Н П АО П 92.7-1.01-06( витяг з протоколу № 498 від 11.04.2019)

Наказом № 03від 12.04.2019р відповідальним за електрогосподарство призначений 
електромеханіка Таран В.А.

Наказом № 04 від 12.05.2019 р. ФОП Білик В.М. відповідальність за безпечну 
експлуатацію і за утримання в справному стані атракціонної техніки поклав на 
електромеханіка Таран В.А.

Працівники проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично, згідно 
Наказу № 09 12.04.2019р відповідальна особа за проходження робітниками медичних 
оглядів Білик В.М._______________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатація атракціону відбувається при розміщенні на майданчиках, що
відповідають чинним вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, та
орендуються у місцевих органів самоврядування.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (пасіюрт 
керівництво з експлуатації, інструкція з користування). Раз на _рік проводиться 
техничний огляд спеціалістами ДП «Придніпровський ЕТЦ» (акт техничного огляду 
№1 від 28.03.2019р.) " ”

Надано технічний звіт від 27.03.2019 р. виміру опору заземлення та опору ізоляції. 
виданий електротехнічною лабораторією ГОВ «Сервіс-Електро» (свідоцтво про 
атестацію №  ПЧ 06-2/290-2018 від 14.12.2018 р.. дозвіл Головного Управління 
Держпраці № 1013.12.30 від 27.06.2017 р.).____________________

експлуатаційної документації,

Працівники ФОП Білик В.М. проходять медичний огляд при прийомі на роботу та
періодично.

Працівники ФОП Білик В.М. забезпечені спецодягом, спецвзуттям й
індивідуальними засобами захисту.

Працівники ФОП Білик В.М. забезпечені санітарно-побутовими приміїценнями.
Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних __ситуацій 

забезпечується:
- розробленими, затвердженими та введеними в д ію на підприємстві

необхідними Положеннями з питань охорони праці:
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 

відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці:
- проведенням професійного добору, навчанням працюючих, перевіркою їх 

знань і навичок безпеки праці у відповідності з вимогами Полож ення і іро иавчаї 111 я 
працівників з питань охорони праці та галузевих норм і Правил:

- до роботи допускаються особи не молодші 18 років, які мають в і, ніовіді іу
кваліфікацію і не мають протипоказань за станом здоров'я:

- проведенням для працівників, прийнятих на роботу, вступного інструктажу 
інструктажу на робочому місці з наступною оцінкою в журналі реєстрації інструктажів:

- забезпеченням працівників необхідними санітарно-побутовими умовами;
- забезпеченням працівників спецодягом, спсцвзутгям ,   Жсобам_и

індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, у відповідності з вимогами, передбаченими
галузевими нормами (ст.8 Закону України «Про охорону праці») та забезііснують 
захист від можливих негативних впливів природного характеру, погодних умов.

засобів індивідуального захисту,



У ФОН Білик В.М. є необхідна нормативно-правова документація:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці»
3 . НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-2.01-05 « Перелік робіт з підвищеної небезпеки».
5. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»
6. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
7. НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної

техніки.___________________________________________________________________________
Нормативні акти з охорони праці, що діють у ФОП Білик В.М.. розроблені 
відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Аерж прац іх^У^ 2СК^>.

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.".

Р<ґ -


