
Центр надання адміністративних послуг
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відповідності матеріально-технічної бази вимога»! законодавства з пи^и

охорони праці 2018

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 Капінус Ігор Іванович, паспорт АК 173170_________

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУУМВС України; Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське, вул. Спортивна 34, 27; номер картки платника податків 2395506792
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

____________________ тел. +38 067 632 49 51; prom plus@i.ua_________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________ Дніпропетровська обл.. м. Кам’янське. вул. Курська 35._______________
____________________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 ПАТ «Страхова Компанія «ПРОВІДНА»

(найменування страхової компанії.
поліс діє 2 липня 2018 -  31 жовтня 2018, № 15/1505155/0405/18 від 1 липня 2018р_______

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився______
(дата проведення аудиту)

Я. Капінус Ігор Іванович _____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особ 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 (стаціонарні), а саме:____________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки,

__________ карусель горизонтальна «Вальс», заводський номер 06.10.120; 2010 р.в„ Білорусь
тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

__________________ 1 (одне) робоче місце: оператор атракціону____________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

офісне приміщення за адремою: м. Кам’янське. вул. Спортивна 34. 27_______________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості «Положення про службу охорони праці» (наказ від №1 1 березня 2017р.),
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

mailto:plus@i.ua


оложення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ від
№1 1 березня 2017р.). розроблені та введені інструкції:_____________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
«Інструкція з охорони праці оператора атракціону», «Посадова інструкія директора», «Посадова 
інструкція особі, відповідальної за електрогосподарство підприємства», «Посадова інструкція особи, 
відповідальної за безпечну експлуатацію та утримання в справному стані атракціонів (наказ від №2 
1 березня 2017р.)__________________________________________________________________ _ _ _ _ _

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Виконання функцій служби охорони праці покладено на фізичну особу-підприємця Капінус 1.1.; 
відповідальність за безпечну експлуатацію та утримання атракціону в справному стані покладено на 
фізичну особу-підпрємця Капінус І.І.: відповідальність за електрогосподарство покладено на
Фізичну особу-підприємця Капінус 1.1, (наказ №3 від 1 березня 2017р.)________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства 
з питань охорони праці та інших НПАОП керівником та відповідальними особами, а саме:_________

Фізична особа-підприємець Капінус 1.1., оператор атракціону Коновалова М.А. пройшли навчання 
законодавчих актів з охорони праці, про об’єкти підвищенної небезпеки, обов’язкове державне
соціальне страхування та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (витяг з_______
протоколу №36/11-18 від 23 квітня 2018р.):_________________________________________________

Фізична особа-підприємець Капінус 1.1., оператор атракціону Коновалова М.А. пройшли навчання з 
питань електробезпеки та допущені до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В (витяг 
з протоколу №36/15-18 від 26 квітня 2018р.):_________________________________________________

Фізична особа-підприємець Капінус І.І., оператор атракціону Коновалова М.А. пройшли навчання з 
«Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» НПАОП 92.7-1.01-06 (витяг з 
протоколу №23-18 від 27 квітня 2018р.)__________________________________ _____ __________

В ФОП Капінус 1.1, ведуться наступні журнали:

- Реєстрація вступного інструктажу з питань охорони праці_____________________________
- Реєстрація інструктажу з питань охорони праці на робочому місці_______________________
- Реєстрація посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці_________________________
- Реєстрація аварій та нещасних випадків_______________________________________________
- Журнал реєстрації технічного стану атракціону______________________________________

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

______Капінус І.І._______
(підаис) (ініціали та прізвище)

Ж  /О  20^р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному-, 
органі Держпраці ^ ^ ^ г - ^ ^ ^  2(Й?р. № ^

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.".


