
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця :

Державно-комунальне підприємство «Міське об’єднання парків культури та відпочинку 
м. Рівного», 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, буд.ЗД, парк культури та 
відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02220007, КВЕД: 2010: 
93.21 -  Функціонування атракціонів та тематичних парків,

Керівник:

Черепанов Андрій Миколайович, телефон: 266728, електронна пошта
рагкзЬеусЬепка@шпаі1. с о т .

Місце ( адреса ) виконання робіт підвищеної небезпеки та / або експлуатації

( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки):

Державно-комунальне підприємство «Міське об’єднання парків культури та відпочинку 
м. Рівного», Парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, м. Рівне, вул. Соборна, 
буд.ЗД.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ( найменування страхової 
компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі):

Державно-комунальне підприємство «Міське об’єднання парків культури та відпочинку 
м. Рівного» не належить до об’єктів підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.

Я, Черепанов Андрій Миколайович, 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, устаткування підвищеної 
небезпеки :

атракціонів підвищеної небезпеки стаціонарних ( п.4 додатку 7 Порядку) :

- атракціон «Сонечко», зав.№ 424, виготовлений в 1985р. в СРСР,

- атракціон «Ромашка», зав.№ 139, виготовлений в 1974р. в СРСР,

- атракціон «Берізка», зав.№2684, виготовлений в 1984р. в СРСР,



- атракціон «Вихор», зав. №200, виготовлений в 1990 р. в СРСР,

- атракціон «Орбіта 420», зав.№326, виготовлений в 1990 р. в СРСР,

- атракціон «Веселі гірки», зав.№44901005, виготовлений в 1990 р. в СРСР,

- атракціон «Круговий огляд -  М», зав.№317, виготовлений в 1986 р. в СРСР.

Кількість робочих місць - 10, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  2.

Інші відомості :

Директор Черепанов А.М. ( посвідчення № 946-36 -17 від 27.03.2017 р. Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього).

Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу 
№30 осн. від 22.03.2016 p., покладено на інженера з охорони праці Бабій Вікторію 
Степанівну, яка пройшла навчання та перевірку знань з Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього посвідчення №1516-57-17 від 28 .04,2017 р.

Відповідальна особа за технічно-справний стан атракціонів - начальник відділу 
атракціонної техніки Коцюк P.P. ( наказ №53-осн. від 16.03.2017 p., посвідчення №1692- 
15-17 від 15.05.2017 р. « Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки»).

Дозвіл № 245.14.56 від 15 жовтня 2014 року виданий територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду у Рівненській області на експлуатацію атракціонів підвищеної 
небезпеки стаціонарних за умови додержання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки. Дозвіл діє з 15.10.2014 р. по 14.10.2019 р.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на виконання робіт на 
висоті зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 10 березня 2017 року №015.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 41 осн. від 28.02.2017 р. 
інструкції з охорони праці.

Наказом № ЗО осн. від 22.03.2016 р. затверджені «Положення про службу охорони 
праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці».

Є в наявності та ведуться : Журнал реєстрації вступного інструктажу, Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві, Журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами і розпорядженнями, Журнал видачі наряд-допусків, Журнал обліку та 
зберігання засобів захисту.

Є в наявності засоби індивідуального захисту ( діелектричні рукавиці, діелектричні 
килимки, покажчик напруги до 1 кВ, набір електромонтера, діелектричний інструмент,



огородження, знаки безпеки). Всі засоби захисту зареєстровані в Журналі обліку засобів 
індивідуального захисту.

Запис про проведення інструктажів для працівників робиться в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами з охорони
праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в управлінні 
Держпраці Рівненської області.

Директор

» л 2018 р.

А.М. Черепанов

« » 2018р. № Управління Держпраці у Рівненській області
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