
Чернівецька міська рада 
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМШРКЖВНИХ ПОСЛУГ 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
І гіцпне. ппггнці І 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 

Відомості про роботодавця 

Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 
58001 Чернівецька обл., м.Чернівці вул. Садова 1, код ЄДРПОУ - 02221113 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

Директор -Венгринюк Юрій Захарійович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

т.м. 050 676 94 55., т/факс 0372 536364., етаіі: рагкзЬеусЬеп1са.су@%таі1.сс>т 
номер телефон}', телефаксу, адреса електронної пошти; 

м. Чернівці Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин (застосування) 

Атракціонний комплекс 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

Приватне акціонерне товариство « Українська пожежно — страхова компанія » 
(найменування страхової компанії; 

Договір № 9110 від 13 серпня 2019 р. строк дії до 13 серпня 2020 р. 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
На момент подання декларації аудит не проводився 

(дата проведення аудиту) 

Я, Венгринюк Юрій Захарійович - директор Центрального парку 
культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 

(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 під час виконання 

таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

Експлуатація атракціону підвищеної небезпеки « ТРАНСФОРМЕР » 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

Атракціон - стаціонарний. Тип атракціону: карусель горизонтальна, складного обертання . 
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

Номер партії - б/н. Дата виготовлення - 2020 р. Виробник Оиап§с1оп§ 2Ьоп§5Ііап Сіїу Іоу 



Ехро Епіегіаіптеїгі Едиіртепі Со., ЬМ СЬіпа 
номер парти, дата виготовлення, країна походження, які 

Обслуговуючий персонал: оператори атракціонів - 1 2 осіб, слюсарі-3, електрик-1 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 

Інші відомості: 

Самсонов О.М. - інженер з охорони праці 
Харламова Н.І. - відповідальна за стан охорони праці по медичним, соціальним аспектам і 
нормам санітарії та гігієни 
Рекуняк В.І. - спеціаліст служби Охорони праці з контролю електрозахисних засобів, 
електробезпеки та спеціаліст служби Охорони праці з пожежної безпеки, а також балонів що 
працюють під тиском 
Ботюк В.О. - відповідальний за стан охорони праці на атракціонному комплексі ( оператори 
атракціонів та касири атракціонів ) 
Самсонов О.М. - відповідальний за стан охорони праці серед технічного персоналу: слюсарі, 
електрики, зварювальник, столяр, водії. 
Деуля Л.В. - відповідальна за стан охорони праці в підрозділі з благоустрою( двірники та 
робітники по озелененню) ? 
Рекуняк Л.Г. - відповідальна за стан охорони праці в культвідділі та літньому театрі 

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

з питань охорони праці та промислової безпеки, 

На підприємстві створена служба з охорони праці - НаказМ 01 від 02.01.2020 у. 
наявністю служби охорони праці, ~ 

Затверджено та введено в дію інструкції з Охорони праці на 2020 р. для працівників усіх 
професій (наказ № 4 від 02.01.2020р.) 

інструкцій про проведенні! нівчамік тз інструктажу з питань охорони праці,-

Затверджено програми та проведено навчання з працівниками, що виконують роботи 
підвищеної небезпеки. КомІСІЄЮіЗ перевірки знань складені протоколи і оформлені 
посвідчення. 
Атракціон «ТРАНСФОРМЕР» пройшов первинне технічне опосвідчення -Чернівецьким 
експертно - технічним центром, належним чином оформлена вся експлуатаційна 
документація 

експлуатаційної документації, 

Венгринюк Ю.З. ( директор ) 
(ініціали та прізвище) 

Дата 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці. ' Г / 

Дата М і & Щ Л б ^ О І № 

3988ЯЗЗЗ 
/С,: 


