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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кедр»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м. Дніпро, вул. Нахімова . буд.26-А, к.1 Код ЄДРПОУ-31261748, директор Ель-Аржа Слейман Юзеф.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

_______________________________ (056)-791-15-10, e-mail kedr28091990(5)gmail.com
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;

_________ КПК «Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби», м.Дніпро, пр.Яворницького 95.
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)

не проводився.______

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я,____________ Ель-Аржа_______Слейман_______Юзеф__________________________________________
(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:

атракціон підвищенної небезпеки(пересувний) «ЛЕБЕДІ»__________ __
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

_______________ Інвентаризаційний номер

001

___________

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

________________ не вказана__________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Загальна чисельність працюючих-4 особи, в тому числі тих, на яких існує підвищенний ризик виникнення
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

__________________________________________ травм-2 особи.___________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

ТОВ «Кедр» має 1 адміністративну будівлю (офіс) за адресою: , м. Дніпро, вул. Нахімова , буд.26-А. к.1.
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор-, Ель-Аржа Слейман Юзеф, пройшов навчання в ПВНЗ ІПО «КСИМЕ» з курсу «охорона працізагальний курс»,(Закон України «про охорону праці», Порядрк розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, галузевих нормативно-правових актів з охорони
праці, вимог з гігієни праці і промислової санітарії; надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного
випадку; електробезпеки; Правила пожежної безпеки)». Протокол №38-КС5117 від 19.06.2017р.

Електромеханік-Савченко Денис Іванович, пройшов курс навчання з «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил
пожежної безпеки в Україні». Комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
.Дніпропетровській області від 21 березня 2018р №68, голова комісії п.п. Воловицький А.І.

Оператор- Савченко Денис Іванович .пройшов курс навчання з «Правил будови і безпечної експлуатації
атракціонної техніки» НПАОП 92.7-1.01-06». Комісія створена на підставі наказу Головного управління
Держпраці у .Дніпропетровській області від 21 березня 2018р №68. голова комісії п.п. Воловицький А.І. члени
комісії: Степачов В.М. п.п., Доброштан A.B. п.п.

Інженер ОП -Храновська Надія Володимирівна . комісія Головного управління Держпраці у .Дніпропетровській
області перевірила знання Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування», «Про об'єкти підвищенної небезпеки", прийнятих відповідно до них нормативноправових актів. «Типове положення про службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.21-04. Протокол № 87-18 від
29.11.2018р.

Договір на ремонт та обслуговування уклали з Державним підприємством «Придніпровський експертнотехнічний центр Держпраці» 29.10.2018 договір №166К18.
Довкола атракціону «Автодром» розміщені плакати та стенди з інформацією щодо правил поведінки підчас
експлуатації атракціону та щодо «забороняється», сеанс катання та ціна.
Наявна експлуатаційна документація : паспорт атракціону «ЛЕБЕДІ» 938.18.12.1-29.22ПС, інструкція з
експлуатації атракціону «ЛЕБЕДІ» 938.18.12.1-29.22ІЕ,висновок експертизи № 938.18.12.1-29.22 та Регламенту*
технічного огляду устаткування підвищенної небезпеки на продовжуваний строк безпечної експлуатації, після
закінчення граничного строку експлуатації (договір №166К18 від 23.10.2018р.) Т.0.-29.10.2019р.
Е.О.-29.10.2020р. Працівники ТОВ «Кедр» в повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту,
спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0,00-4.01-08 «Положення про

рядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту» . Працівники забезпечені нормативно-правовою базою та Обладнано куточок з
охорони праці та промислової безпеки, оснащений наглядовими посібникамиПнструкція з охорони праці для
оператора; інструкція з охорони праці для електромеханіка,посадова інструкція для інженера по охороні праці
та для керівника підприємства;інструкція №1-ОТ з питань ОП та техніки безпеки на території товариства з
обмеженою відповідальністю «Кедр»). Також працівники постійно забезпечуються миючими та
знезаражувальними засобами.

С.Ю. Ель-Аржа
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
2ОХ/р. № & Ґ/С
)

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.".

