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ДЕКЛАРАЦІЯ

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

Фізична особа-підприємець
Матвіїв Світлана
Миколаївна
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
паспорт НА 117145, виданий Франківським РВ УМВС У у Львівській області
18.03.1996р.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
81135, Львівська область, Пустомитівський район, с. Зубра, вул. І. Франка, 67
телефаксу, адреса електронної пошти;
облікова картка платника податків: серія А № 974676 від 01.04.2012р.
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
контактний телефон: 0676466222
^
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Львівська обл., М.Львів та на території України згідно домовленостей
з місцевими
адміністраціями
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
відсутній
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
19 квітня 2018р.
(висновок за результатами
проведення аудиту системи управління охороною праці № 46.04.08.1654.18.А
від 24.04.2018р., виданий ДП «Західний ЕТЦ»)
(дата проведення аудиту)
Я,

Матвіїв Світлана
Миколаївна.
(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 м а ш и н , механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
- атракціони

підвищеної

небезпеки

пересувні та мобільні,

а саме:

атракціон «Велика гідравлічна карусель», зав. № 350/04, рік виготовлення -1999, країна виробник - Чеська республік
атракціон «Лавочка», зав. № 6099ВМ, рік виготовлення - 2002, країна виробник - Чеська республіка;
атракціон «Дональди гідравлічні», зав. № А-3/03/04, рік виготовлення - 2007^ країна виробник - Чеська республіка;
атракціон «Лавка», зав. № 108/04, рік виготовлення - 2004, країна виробник - Чеська республіка;
атракціон «Автодром», зав. № 168/03, рік виготовлення - 2005, країна виробник - Чеська республіка;
атракціон «Бобова дорога», зав. № 386/04, рік виготовлення - 2005, країна виробник - Чеська республіка;
атракціон «Мала ланцюгова карусель», зав. № б/н, рік виготовлення - 2005, країна виробник - Чеська республіка,
атракціон «Дитячий манеж», зав. № 133/04, рік виготовлення - 2004, країна виробник - Чеська республіка,
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 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 місць, у тому числі тих, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм, будівель споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних

Кількість робочих місць - 5,.(п'ять), у тому числі тих, на яких існує підвищений

ризик

виникнення

травм - 4 (чотири)

Матвіїв СІУІ. (ФО'П): ЙоІеф Ваня (інженер, освіта технічна, стаж роботи
Інші відомості
7 років), призначений відповідальним за утримання у справному стані та безпечну
експлуатацію
атракціонної техніки (протокол чергової перевірки знань від 24.04,2018р. № 20-123 ДП «Західний ЕТЦ»)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;
наявна відповідна документація з питань охорони праці (Положення про службу охорони праці
підприємства та Положення про систему управління охороною праці. Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства);
наказами
призначені: особи за безпечну експлуатацію атракціонної техніки, утримання атракціонів у справному
стані та електро-господарство,
обслуговувальний
і ремонтний персонал: оператори,
контролери,
електрики, слюсарі-ремонтники;
наявні посадові інструкції для призначених відповідальних
працівників,
інструкції з охорони праці для робітників; наявна експлуатаційно документація на вказані
атракціони
(паспорти встановленої форми, настанови з монтажу та експлуатації, висновки експертизи за
результатами
технічного діагностування,
акти проведення технічних оглядів); персонал
забезпечений
наявними засобами індивідуального захисту, нормативно-правовими
актами з питань охорони праці,
навчально-методичною
документацією,
створена відповідна матеріально-технічна
база для
забезпечення безпечної експлуатації заявленого
устатковання
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичиого забезпечення)

СІУІ. Матвіїв
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіазпзному
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