
ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи: Комунальне некомерційне підприємство 
«Міська дитяча лікарня» Рівненської міської ради.
Місцезнаходження юридичної особи: м. Рівне, вул.Чорновола, 72.
Прізвище, ім ’я, по батькові керівника: Надєйко Микола Михайлович.
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел. 63-52-57, 
ЬаЬуко&рііаІ(а),икг. пеі.
Місце виконання робіт: м.Рівне, вул.Чорновола, 72, вул.Грушевського, 11. 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Відсутня.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Не
проводився.

Я, Надєйко Микола Михайлович -  головний лікар цією декларацію 
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):
1. Зварювальні (електрозварювальні) роботи, що виконуються без отримання 
відповідного дозволу.
2. Зберігання балонів із стисненим газом -  киснем медичним.
Кількість робочих місць - 1  електрозварювальний.
Під час роботи використовується:

Зварювальне обладнання типу: Інверторний зварювальний апарат
«ТЕСНМІС8-165”, рік виготовлення -  2015р. (країна виробник -  Україна) який 
пройшов перевірку ізоляції електрозварювального обладнання, а саме кабель 
живлення зварювального апарату (протокол №1018, від 26 червня 2018р.), 
проведено ПП АСП «Інформ Сервіс Експрес».
- балони із стисненим газом -  киснем медичним, роки виготовлення 1992- 
2018(країна виробник -  Україна), в кількості -  7шт.
Інші відомості:

В Комунальному некомерційному підприємстві «Міська дитяча лікарня» 
Рівненської міської ради наказом №82-з від 03.11.17 створена служба охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладено на провідного інженера з 
охорони праці Шепель І.В. наказом №38-з від 23.03.15р., затверджено положення 
про службу охорони праці, положення про систему управління охороною праці 
на підприємстві, положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту.



Інформація про інструкції, договори, дозволи:
В Комунальному некомерційному підприємстві «Міська дитяча лікарня» 

Рівненської міської ради, розроблені та затверджені наказом керівника 
підприємства інструкції відповідальних осіб:
- особи відповідальної за безпечну експлуатацію та справний технічний стан 
електрозварювального обладнання;
- особи відповідальної за енергогосподарство.
- особи відповідальної за справний стан і безпечну дію посудин, а також по 
нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під тиском 
(автоклави, Кисневі балони) та кисневого обладнання.
- особи відповідальну за транспортування, зберігання, утриманню в справному 
стані, своєчасному усуненню несправностей, щоденному огляду кисневих 
балонів.

На підприємстві наказом №42-з від 26.02.2018р. затверджено інструкції з 
охорони праці:
- №307 для електрозварювальника ручного зварювання;
- №17 по безпечній експлуатації кисневих балонів;
- №18 при зберіганні та роботі з киснем медичним;
- №69 при транспортуванні, розвантажені і завантажені балонів із стисненим 
газом;
- №189 при користуванні балонами з киснем;
- №191 під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів із 
стисненими і зрідженими газами;
- №276 при експлуатації кисневих балонів в медичних закладах.

На робочому місці є в наявності і регулярно заповнюються журнали:
- обліку (реєстрації) отримання балонів з киснем;
- обліку засобів вимірювання та їх повірки;
- перевірки технічного стану обладнання кисневої станції.

Відповідність обладнання правилам безпечної експлуатації забезпечена 
наступним:
- технічно справним вузлом редукування;
- технічно справним вузлом контролю;
- технічно справним вузлом подачі кисню в систему;
- можливістю ручних переключень при аварійних ситуаціях;
- встановленням заглушок при експлуатації колектора з одним або з двома 
балонами;
- герметичністю системи лікувального киснепостачання лікарні (рампа, 
колектор, трубопроводи киснепостачання внутрішні та зовнішні, вентилі 
палатні) згідно протоколу №4 від 05.02.2018р. про перевірку герметичності 
системи лікувального киснепостачання лікарні.

На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та 
інструктажів на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та 
обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал реєстрації наказів з охорони 
праці, журнал перевірки, огляду та обліку 313, журнал обліку, перевірки та 
випробування електроінструменту.

Міська дитяча лікарня Рівненської міської ради забезпечується балонами з 
медичним киснем на основі Договору №Ф05-02-2 від 06.02.2018р. від ТОВ Фірма



«Кріогенсервіс» (Дозвіл №4362.14.32. від 20.10.2014 ТУ Держгірпромнагляду 
України у Київській області та м.Києві (термін дії -  до 19.10.2019р.) на 
виконання робіт підвищеної небезпеки, в т.ч. на заповнення балонів із стисненим 
газом)).
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праці:

В Комунальному некомерційному підприємстві «Міська дитяча лікарня» 
Рівненської міської ради згідно наказу №71-аз від 05.09.2017р., працівники які 
допускаються до заявленого виду робіт пройшли спеціальне навчання та 
перевірку знань безпечних методів роботи. Розроблені програми та плани- 
графіки проведення навчання перевірки знань з питань охорони праці, які 
затверджені наказом №31-з від 18.01.2018р.

На підприємстві згідно наказу №12-з від 02.01.2018р. призначений 
відповідальним за збереження, справний технічний стан та безпечну 
експлуатацію зварювального обладнання та електрогосподарства -  провідний 
інженер Кулій М.С., кваліфікаційна група з електробезпеки IV.

На підприємстві згідно наказу №9-з від 02.01.2018р. призначений 
відповідальним за справний стан і безпечну дію посудин, а також по нагляду за 
технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під тиском 
(автоклави, кисневі балони) та кисневого обладнання - провідний інженер Кулій 
М.С.

На підприємстві згідно наказу №9-з від 02.01.2018р. призначений 
відповідальним за транспортування, зберігання, утриманню в справному стані, 
своєчасному усуненню несправностей, щоденному огляду кисневих балонів -  
електрогазозварювальник Масовець В.В.

Відповідно до наказу за №31-з від 18.01.2018р., створена комісія для 
перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії -  головний лікар.
Члени комісії:
- Провідний інженер з охорони праці;
- Провідний інженер;
- Провідний фахівець з питань цивільного захисту населення.
Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:

Голова комісії -  головний лікар Надєйко М.М. перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення №2248-68-18, протокол №68/2 від 15.06.2018р., виданий 
Рівненським ЕТЦ.

Члени комісії:
Провідний інженер з охорони праці - Шепель І.В. перевірка знань з охорони 

праці, посвідчення №5050-168-16 від 22.12.2016р. видане ДП «Рівненський 
ЕТЦ», посвідчення №338 від 19.12.2016р., IV група допуску з електробезпеки, 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями №5050- 
168/6-16 від 19.12.2016р., перевірка знань «Правил будови та безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів що 
встановлюють вимоги до балонів, посвідчення №5050-168/в-16 від 22.12.2016р. 
в ДП «Рівненський ЕТЦ».



Провідний інженер -  Кулій М.С. перевірка знань з охорони праці, 
посвідчення №4183-139-17 від 27.10.2017р. виданий ДП «Рівненський ЕТЦ», 
посвідчення №4422-129 від 23.10.2017р., IV група допуску з електробезпеки, 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями №4183- 
139/6-17 від 23.10.2017р., перевірка знань «Правил будови та безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів що 
встановлюють вимоги до балонів, посвідчення №4183-139/в-17 від 27.10.2017р. 
в ДП «Рівненський ЕТЦ».

Провідний фахівець з питань цивільного захисту населення -  Захарчук Г.О. 
перевірка знань з охорони праці, посвідчення №3402-104-18 від 10.08.2018р. 
виданий ДП «Рівненський ЕТЦ», перевірка знань «Правил будови та безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів що 
встановлюють вимоги до балонів, посвідчення №3402-104/в-18 від 10.08.2018р. 
в ДП «Рівненський ЕТЦ», перевірка знань «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці в автомобільному 
транспорті», «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», посвідчення 
№3402-104/6-18 від 06.08.2018р. в ДП «Рівненський ЕТЦ» .

Електрозварник, який виконує роботи підвищеної небезпеки пройшов 
навчання з питань охорони праці (протокол №74 від 05.09.2017р.) має відповідну 
кваліфікацію, медичний огляд та психофізіологічну експертизу, висновки -  
позитивні. Працівники, які експлуатують балони, пройшли медогляди (довідки 
наявні -  протипоказань немає).
Забезпечення засобами індивідуального захисту, нормативно-правової та 
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:

В Комунальному некомерційному підприємстві «Міська дитяча лікарня» 
Рівненської міської ради електрозварник, який працює з небезпечними умовами 
праці забезпечений спецодягом, спецвзуттям (костюм брезентовий, черевики 
шкіряні) та засобами індивідуального захисту (каска, щиток захисний, рукавиці- 
краги) відповідно до особистих карток обліку та «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту». Працівники які експлуатують балони, 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним

ими засобами індивідуального захисту»,одягом, сеціальним взуттям 
зат: наказом Держгірпррмнагляду №53 від 24.03.2008р.

Надєйко М.М.

Декларація зареєстрована у журналі обліку субєктів господарювання в
Управлінні Держпраці у Рівненській області.:?“"™“ ----------
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