
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна А 

Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 

(•для юридичної 0С0&: нагоїенування юркдичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДР110У, 

Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Садова 1 
—" • # ' л І-ІО ГТ/Ч Лот^т Ті-ЛШ ІГ^ГЧІ ТЗОТЛІ/Ч1 прі;^вище, ім'я та по батькові керівника. 

ЄДРПОУ 02221113 
номер телефону, адреса електронної пошти: 

Директор - Венгринюк Юрій Захарович 
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий, 

тел. 0372 53 - 63 - 64 
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

е-та і1 : рагк8ЬеусЬепка.су@2таі1.сот 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
За місцезнаходженням роботодавця 

та/або за постійним 
місцезнаходженням об'єкта 

(адреса) 

м, Чернівці, вул. Садова 1, територія 
Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г. 
Шевченка. 

(адреса) 

або за місцем виконання 
робіт/експлуатації, що змінюється 

(регіон, область тошо) 

—• та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності -
у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування» 

«Українська пожежно-страхова компанія» 
(за наявності - найменування страхової компанії; строк дії страхового полісу. 

Договір від 03.08.2022 року Серія 220/01 № 0105. 
номер і дата його видачі або «договір не вимагається») 

Я, Венгринюк Юрій Захарович ^ 
(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; 



1. Роботи, що виконуються на висоті - 1.3 метра. 
2. Нан^гсення лакофарбових покрить , ґрунтовок та шпакльовок на основі 
ш^офаро,полімерних композицій( поліхлорвінілових, епоксидних тощо) 
3. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм. 

(найменування виду роОїт підвищеної небезпеки таУабо машин, механізмів, 

4.3варювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із 
застосуванням відкритого полум'я ^^ииуюіьсяіз 
5. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів. 
6. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях. 

~ Устатковання підвищеної неОезпеки, тип або марка (за наявності); 

7. Роботи в діючих електроустановках капругою понад 1000 В 
8. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме-̂  "нструкція 
Атракціони підвищеної небезпеки( стаціонарні, пересувні, та мобільні). 
9. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і м е х а н п ^ 

Підйомники для підіймання працівників, а саме: автопі дйпмниі. АГП 22-
ЯКІ, виконуються та/аоо експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу-

• > —> 

Устаткування напругою понад 1000 В., а саме : трансформаторна підстанція ТП 40 Г силовий 
трансформатор ТМ-630/10- 1983р.в., ш силовии 
силовий трансформатор ТМ 630/10 1973 р.в. СРСР. 

Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні-
обертання з перемінним нахилом посадкових місць 

«РОМАШКА» 1979 року виготовлення, СРСР - 1 од.; 
обертання з перемінним нахилом посадкових місць «ОРБІТА -

420», 1986 року виготовлення, СРСР - 1 од.; 

! ю н г л " обертання з додатковим переміщенням посадкових місць 
«ЮШ А», 1986 року виготовлення, СРСР - 1 од • 
атракціон стаціонарний горизонтальний , простою обертання, з додатковим переміщенням 
посадкових місць по висоті «ВЕСЕЛІ ГІРКИ» 1987 року виготовлення СРСР - 1 од 
атракщон стаціонарний вертикальний, простого обертання, з додатковим переміщенням 
посадкових місць «КОЛЕСО ОГЛЯДУ - М», 1988 року виготовлення, СРСР - 1 од • 
атракціон вертикальний, простого обертання «СОНЕЧКО», 1996 року виготовлення, СРСР -

атракціон стаціонарний горизонтальний простого обертання «ДИТЯЧА КАРУСЕЛЬ» 1998 
року виготовлення, РФ - 1 од.; і^уй 
атракціон з довільною траєкторією руху транспортних засобів «АВТОДРОМ» 2000 ооку 
виготовлення, Україна-1 од.; ' 
атракціон стаціонарний горизонтальний, простого обертання, з інерційним переміщення 
посадкових місць «ВАЛЬС», 2002 року виготовлення, республіка Білорусь - 1 од 
атракціон мобільний (багатомісні одноосні маятникові гойдалки) - «КОРАБЕЛЬ ПІРАТ» 
2002 року виготовлення, Чехія - 1 од.; 
атракціон мобільний (багатомісні, одноосні маятникові гойдалки) «ДИТЯЧИЙ АВТОБУС» 
2003 року виготовлення, Чехія - 1 од.; 
атракціон з обертанням навколо горизонтальної вісі «КЛОУН», 2003 року виготовлення 
Україна-1 од.; ' 
атракціон стаціонарний вертикальний, простого обертання, з додатковим переміщенням 
посадкових місць «ЛОПІНГ - КВАДРО», 2004 року виготовлення ,Україна - 1 од-
атракціон мобільний (кругові двоосні гойдалки) - «ЛАВИЦЯ», 2004 року виготовлення 
Чехія - 1 од.; 
атракціон пересувний, спортивний, немеханізований «СПАЙДЕР», 2005 року виготовлення 
Україна — 1 од.; ' 



атракціон з циклічним рухом поїзда по направляючим рейкагі «ГІРКИ МЕХАНІЗОВАНІ 
НАЗЕМНІ, з довжиною шляху до 300 м. », 2005 року виготовлення, Україна - 1 од.; 
атракціон з обертанням навколо вертикальної вісі «КАВОВІ ЧАШКИ», 2005 року 
виготовлення, Україна - 1 од.; 
атракціон стаціонарний горизонтальний, складного обертання, з перемінним нахилом вісі 
обертання посадкових місць «КАЛІПСО», 2008 року виготовлення, Республіка Білорусь -
Іод. 
атракціон горизонтальний двійного обертання «ЛІТАЮЧА ТАРІЛКА», 2016 року 
виготовлення, КНР -1 од.; 
атракціон (карусель) горизонтальний, складного обертання, стаціонарний 
«ТРАНСФОРМЕР», 2020 року виготовлення, КНР - 1 од. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для 
здоров'я виробничих факторів: 

ЬІАКАЗ № 8 3 від 01.08.2022 р. 
(номер наказу про проведення аудиту, 

В И С Н О В О К № 1 від 08.08.2022р. 
номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону пращ під час 

виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковапня підвищеної небезпеки) 

» о ^ 2022^ року. 
0 . 1 , - « ^ п і д п и с ) і 

^ - ^ і̂) І/.'.-

Венгринюк Ю.З. 
(ініціали та прізвище керівника юридичної 

особи або фіїичної особи-підприємця) 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці . 

Дата « 

Примітка: 
Реєсіраііійний номер облікової картки платник| 

відмовляються від його прийняття та повідомили про це 

,Л/УПРАВЛІННХ 
^ ^ т к і й Ш ^ І Я і Ш А Щ я с Й ч н и м и особами, які через свої релігійні переконання 

® Р Р Ш Е Ц В К Ш ^ Р ' ^ з ч У ' мають відмітку у паспорті. 

ОБЛАСТІ к ' 


