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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з пгітань охорони пртіїї ~ —- ------ 20— р

а

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство Кам ямської міської 
___________ рад «Центральний парк культури та відпочинку»___________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51931, Дніпропетровська обл. м. К ам 'янське, вул. Курська, 35 , код згідно з 
ЄДРПОУ 02028072____________________________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄД РП О У,

Директор Самохвалова Анна Володимирівна , моб. тел. 097 707 25 19,__________

,прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: mypark(a)i. иа_______________________________________________________________________________________________

телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Україна,51931, Дніпропетровська обл., м. К ам ’янське, вул. Курська, 35, комунальне 
підприємство Кам ’янської міської ради «Центральний парк культури та відпочинку»

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___________________________________
_____________________________________________ договір 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, Самохвалова Анна Володимирівна_______________________________________________________________________

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

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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра______________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки



Атракціони підвищеної небезпеки:
-  карусель ланцю гова на 22 посадочних місця, заводський номер 096 -1 7 , 
2 0 1 7 року випуску, Китай, технічний огляд проведений в квіт ні 2019 
року;
-карусель ланцю гова «Чарівний ліс», заводський номер 096-16, 2016 року 
випуску, Китай, технічний огляд проведений в квіт ні 2019 року; 
-EUROBUNGEE Тгат роііпа,заводський номер GREG В х47458, 2015 року 

випуску, Польща, т ехнічний огляд проведений в квіт ні 2019 року;
- безрейковий потяг «Каченя», 2017 року випуску, Україна, технічний огляд 
проведений в квіт ні 2019 року;
- колесо огляду «Кот ят а-5», заводський номер 096-17, 2017 року  
випуску, Китай, т ехнічний огляд проведений в квіт ні 2019 року.___________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих м ісцьЗ5, у тому числі тих, на яких існує підвищений  
ризик виникнення травм 14______________________________________________________________________________________

к ільк ість  робочих м ісц ь , у том у числі тих, на яких існує п ідвищ ений ризик виникнення травм ,

Адмінбудівля, споруда - естрада, споруда штучного водоймища, 
будівля кіоску, будівля туалету, 9 стаціонарних атракціонів, 2 дитячих 
майданчики, 5 спортивних майданчиків, 5 фонтанів._____________________________________________

буд івель_і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор  -  Самохвалова Анна Володимирівна , пройшла навчання в 
ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу 
№263/4.1/2017 від 20.11.17 Посв.№28577);
-  НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної 
техніки (витяг з протоколу Придніпровського ЕТЦ, №23-18 , від 27,04,18 посв. 
№23-18-17);
-ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (III група з електробезпеки до і вище 1000В) ( витяг з 
протоколу КП КМР «НКК» №1 від 17.01.18 посв. №28741);
- НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг з протоколу ТОВ «УКК ПРОФІЛАЙН», №80 від 02.04.2018 посв. 
№02034);
- НПАОП 0.00-1.71-13, Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями (ТОВ «УККПРОФІЛАЙН», №85 від 04.04.2018 посв. №02161).
__________ Головний інженер - Орел Володимир Петрович, пройшов навчання в КП
КМР «Навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з



охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу 
№67/4.1/2018 від 02.04.18 Посв№28952);
- НПАОП 92.7-1.01-06, Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної 
техніки (витяг з протоколу Придніпровського ЕТЦ, №23-18, від 27,04,18 посв. 
№23-18-16);
-  ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000В) (витяг з 
протоколу КП КМР «НКК» №16/1 від 22.03.2018 посв. №28878);
- НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг з протоколу ТОВ «УКК ПРОФІЛАЙН» №80 від 02.04.2018 посв. 
№02035);
-  НПАОП 0.00-1.71-13, Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями (витяг з протоколу ТОВ «УКК ПРОФІЛАЙН», №85 від
04.04.2018 посв. №02162).

Інженер з охорони праці - Дробна Ірина Володимирівна , пройшла навчання 
в КП КМР «Навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу 
№67/4.1/2018 від 02.04.18 Посв№28953);
-  НПАОП 92.7-1.01-06, Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної 
техніки (витяг з протоколу №23-18, від 27,04,18 посв. №23-18-13);
-  ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000В) ( витяг з 
протоколу КП КМР «НКК» №16/1 від 22.03.2018 посв. №28877)
- НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг з протоколу ТОВ «УКК ПРОФІЛАЙН» №80 від 02.04.2018 посв. 
№02036);
- НПАОП 0.00-1.71-13, Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями (витяг з протоколу ТОВ «УКК ПРОФІЛАЙН», №85 від
04.04.2018 посв. №02163).

Наказом №17 від 05.02.2019р. директора Самохвалову Анну 
Володимирівну призначено відповідальною особою в цілому по 
підприємству, а головного інж енера  -  Орла Володимира Петровича, 
відповідальною особою в технічному підрозділі - за створення на робочих  
місцях підлеглих умов праці відповідно до вимог Закону України "Про 
охорону праці", нормат ивно-правових актів з охорони праці, а також  за 
забезпечення додерж ання вимог законодавст ва щодо прав працівників  у  

галузі охорони праці.
Наказом №25 від 05.02.2019р. головного інженера Орла Володимира 

Петровича призначено відповідальною особою за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства;

Наказом №21 від 05.02.2019р. головного інженера Орла Володимира 
Петровича призначено відповідальною особою за утримання атракціонів у 
справному стані;



Наказом №21 від 05.02.2019р директора Самохвалову Анну Володимирів 
призначено відповідальною особою за безпечну експлуатацію атракціонів;

Наказом №22 від 05.02.2019р. головного інженера Орла Володимира 
Петровича призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт на

висоті та видачу нарядів -  допусків._____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з 

питань охорони праці та пром ислової безпеки ;

Наказом № 28 по підприємству від 13.03.2018 року створена служба з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладені на інж енера з охорони праиі 
Дробну Ірину Володимирівну (наказ від 13.03.2018 року №  28).

На підприємстві наказом №19 від 05.02.2019 року створена постійно діюча 
комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії - директор 
Самохвалова А. В ч л е н и  комісії: інженер з охорони праці -  Дробна І. В.; 
головний інженер - Орел В. П.______________________________________________________________________________________

Також на підприємстві розроблені:______________________________________________________________________

-  Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 29 від
13.03.2018 року):______________________________________________________________________________________________________________

-  Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження 
№ 32 від 13.03.2018 р о к у ) : _______________________________________________________________________

-  Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці працівників КП КМР «ЦПКВ», (наказ про затвердження № 68 
від 04.12.2017 року):________________________________________________________________________________________________________

-  Положення про Систему управління охороною праці КП КМР «ЦПКВ» 
(наказ про затвердження №30 від 15.03.2018року);_____________________________________________

-  Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
затвердження №68 від 04.12.2017 року);_________________________________________________________________

-  Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
затвердження №68 від 04.12.2017 року);_________________________________________________________________

-  Програми проведення навчання з питань охорони праці, білети з перевірки 
знань з питань охорони праці по професіях та за видами робіт (наказ про 
затвердження №34 від 23.03.2018 року);_________________________________________________________________

-  Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження №29 від
01.04.2019 року), в тому числі: №6 Інструкція з охорони праці для чергового 
залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів -  Атракціону колесо огляду 
«Котята»; №7 Інструкція з охорони праці для чергового залу ігрових 
автоматів, атракціонів і тирів -  Атракціону маленька ланцюжкова карусель 
«Чарівний ліс»; №11 Інструкція з охорони праиі для чергового залу ігрових 
автоматів, атракціонів і тирів -  Атракціону велика ланцюжкова карусель; 
№17 Інструкція з охорони праці для чергового залу ігрових автоматів, 

атракціонів і тирів -  Атракціону безрейковий потяг "Каченя"; №18 Інструкція 
з охорони праці для чергового залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів -  

Атракціону Е і/Я О В ЦМЄЕЕ Тгатроііпа; №23 Інструкція з охорони праці для 
слюсаря -  ремонтника; №25 Інструкція з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті; №27 Інструкція з охорони праці під час роботи з ручним 
електроінструментом , переносними світильниками, переносними кабелями -  

подовжу вачами._______________________________________________________________________________________________________________



-  Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці._________________________________

Працівники КП КМР «ЦПКВ», що зайняті на роботах підвищеної небезпеки 
проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний 
огляд згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій» затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 №  246.

На підприємстві розроблені та впроваджені комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік».___________________________

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань комісією 
підприємства згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(витяг з протоколу №2 від 18.02.19); ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (111 група з 
електробезпеки до і вище 1000В) ) ( витяг з протоколу КП КМР «НКК» №9/12 
від 20.03.19); НПАОП 92.7-1.01-06, Правила будови і безпечної експлуатації 
атракціонної техніки (витяг з протоколу №3, від 18.02.19); НПАОП 0.00-1.15- 
07, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №4, від 18.02.19); НПАОП 0.00-1.71-13, Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу №5, від
19.02.19).____________________________________________________________________________________________________________________________

З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до 
вимог чинного законодавства_______________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань, охорони праці,

На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація 
(паспорти атракціонів; керівництва з експлуатації; інструкція з технічного 
огляду, що проводяться щоденно, кожні 10 днів та щомісяця під час 
експлуатації атракціонів; журнали огляду атракціонів та інша). Раз на рік 
проводиться технічний огляд атракціонів спеціалістами ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» (протоколи проведення технічного огляду від 16.04.2019 року, 17.04.2019
року, 18.04.2019 року).__________________________________________________________________________________________________

Підприємством отримано Дозвіл №0037.18.12 на застосування атракціонів 
підвищеної небезпеки: карусель ланцю гова на 22 посадочних місця; 
карусель ланцю гова «Чарівний ліс»; Колесо огляду «Котят а-5»;
Е ЦЯ О В ЦИЄЕЕ Тгатроііпа.___________________________________________________________________________________________

Для виконання робіт підвищеною небезпеки, що декларується, підприємство 
має таке обладнання, інструменти, засоби індивідуального та колективного 
захисту: Дриль ударна «ЕіпИеІІ ТН-1 Р»; Кутова шліфувальна машина «Макіїа 
СА 9020» -  2 одиниці (протокол випробування від 20.11.19); драбини алюмінієві 
розкладні Н-ІЗм. і Н-9м. (акт випробування від 22.11.19) на які є в наявності 
експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з 
експлуатації); набір ключів рожкових-2 од.; набір ключів накидних; набір 
викруток; 2 пояси запобіжні лямкові ПП2-04, укомплектовані стропом  -  

капроновим канатом (акт випробування від 22.11.19); каски захисні. Усе 
обладнання та 313 використовується за призначенням, зберігається  у  технічно



справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремон
експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та документів 
з експлуатації виробників. Наказом ' №22 від 05.02.2019 р  створена комісія з 
випробувань поясів, драбин, іншого устаткування, що використовується під час 
виконання робіт на висоті.___________________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
НПАОП 0.00-7.17-18, працівники підприємства забезпечуються спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту ( костюм (на 12 міс.), 
черевики (на 12 міс.), рукавиці (на З міс.), каска захисна (до зносу), 
підшоломник (на 12 міс.), які були придбані у травні 2019 року. Ведеться журнал 
видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту_______________________________________________________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00- 
4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.21-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. №1107); НПАОП 0.00- 
2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 
«Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; 
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»; НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила будови і безпечної експлуатації 
атракціонної техніки»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів»; «Правила улаштування електроустановок»; НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» та інші. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді 
знаходяться у вільному доступі в куточку охорони праці.
__________ При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларується, в наявності
комплект слюсарних інструментів, дриль ударна «Еіпкеїі ТН-1 Р»; Кутова 
шліфувальна машина «МаШа СА 9020» -  2 одиниці; драбини алюмінієві
розкладні Н-ІЗм. і Н-9м._________________________________________________________________________________________________

__________ Підприємство має договір від 15.01.2019 №  1 на ремонт атракціонної
техніки з ФОП Шпак Сергієм Миколайовичем._______________________________________________________

__________ На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети по 
професіям та за видами робіт з перевірки знань з питань охорони праці. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та



наглядовими посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони 
праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих 
видань.________________________________________________________________________________________________________________________________

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

A.B. Самохвалова
(ініціали та прізвище)

ана у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2Q ^fc. № ______.

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з меток 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та ш 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

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


