
Додаток 8 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавствам питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«МЕДИЧНИИ ЦЕНТР ГІНЕКОЛОГІЯ». місцезнаходження місто Рівне, вулиця Чорновола, будинок 
70 ( 3  поверх), код згідно з ЄДРПОУ 30461185. прізвище, ім'я та по батькові керівника ПІНІщук ІЗИДОР
Андрійович, робочий телефон 436861. адреса електронної пошти: ginekologiva-medcentr@ukr.net

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки): Орендоване приміщення, що знаходиться за адресою: місто Рівне, вулиця 
Чорновола. будинок 70 (3 поверх, операційна). Місце знаходження та зберігання 2 балоніи h  

стисненим газом (киснем) - зовні будинку в спеціально обладаному контейнері, що 
закривається.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Українська пожехно страхова компанія, серія
220/01 №143-н Гз 20.02.18 р. по 20.02.19 р.). Дата його видачі 20.02.18 Р.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аулгит з охорони
праці не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я, Пініщук Ізидор Андрійович
(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:
зберігання балонів із стисненим газом (киснем)

Місце експлуатації балонів із стисненим газом (кисень): місто Рівне, в у л и ц я  Чорновола. 
будинок 70 (3 поверх, операційна). /
Місце знаходження та зберігання 2 балонів із стисненим газом (киснем) - зовні будинку в 
спеціально обладаному та промаркованому контейнері, що закривається. Контейнер відповідає 
ПРАВИЛАМ ОХОРОНИ ПРАНІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ььОБЛАДНАННЯ. ШО 
ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ ГИПАОП 0.00-1.81-18).
Проект киснепостачання ПП «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ГІНЕКОЛОГІЯ» (станція КСС - 2) 
розроблений ПП «РІВНЕМЕДІНЖСЕРВІС», встановлений і прийнятий в експлуатацію ТОВ 
«Поліпром».
(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 в ПП «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ГІНЕКОЛОГІЯ» - 11 працівників, у тому числі 
тих, які мають доступ до місць, на яких існує підвищений ризик небезпеки: зберігання 2 балонів 
із стисненим газом (киснем) - 1 працівник. Відповідальний Горовой Ігор Вячеславович, 
лікар-анестезіолог. Посвідчення експертно-технічного центру ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАНІ №5754-173/1-18 протокол від 19.11.2018 р. №173/1).
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:ginekologiva-medcentr@ukr.net


Тнттті відомості:
Служба охорони праці в закладі в звязку із малою чисельністю працюючих відсутня. 

Наказом по ПП «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ГІНЕКОЛОГІЯ» №1 від 02.01.2018 р. призначений 
ві їпові їальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та пожежної 
безпеки П ініпгук Ізидор Андрійович, директор ІІП «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ГІНЕКОЛОГІЯ».

Посвідчення експертно-технічного центру ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАТИ №5783-169/1-18 протокол від 19.11.2018 р. №173/1)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки;

Наказом по ПП «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ГІНЕКОЛОГІЯ» №1 від 02.01.2018 р. створена 
комісія по перевірці знань працюючих з питань охорони праці працівників, які виконують 
роботи підвищеної небезпеки. Склад комісії: Пініщук Ізидор Андрійович, директор ПП 
«МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ГІНЕКОЛОГІЯ», Коновалова Ніна Яківна, старша медична сестра ПП 
«МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ГІНЕКОЛОГІЯ».

Проведене навчання та інструктаж з питань охорони праці, експлуатаційної 
документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної 
бази навчально-методичного забезпечення.

Проводяться інструктажі, навчання та перевірки з питань охорони праці працівників, 
які виконують роботи підвищеної небезпеки. Остання перевірка знань з питань охорони праці 
з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів на виконання робіт зі 
стисненим газом (киснем) проведена 04,01,18 р.

Ведуться слідуючі журнали:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
(останній інструктаж 04.01.18 р.)

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки 
Наявна інструкція з питань охорони праці з безпечної експлуатації, зберігання і 

транспортування балонів на виконання робіт зі стисненим газом (киснем) та наявна 
експлуатаційна документація.

Наявна нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 
забезпечення.
Наявні засоби індивідуального захисту для працівників при зберіганні балонів з коснемі 
забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту у відповідності до діючих "Відомчих норм безкоштовної видачі спецодягу та засобів 
індивідуального захисту ДКпУкртрансгази та колективного договору ДК"Укртрансгаз".
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-методичного забезпечення)

Директор ПП «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ГІНЕКОЛОГІЯ»

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


