
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

лікарня» Рівненської обласної ради ___________________________________________
33007 м.Рівне, вул. Київська, 78-г_____ код ЄДРПОУ 02000010______________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Головний лікар: Зима Іван Ярославович тел.(0362)28-19-10 lczrokl@gmaii.com

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону , телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
м.Рівне, вул.Київська, 78-г_____________________________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
________________________________________________________ * * *______________________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Приватне акціонерне товариство

(найменування страхової компанії,
«Страхова компанія Юнівест» строк дії договору до 13.06.2019р. СК № 0154/182 від 14.06.2018р. '

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Зима Іван Ярославович,_____________________________________________________
(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 та інших ємностей із стиснутим, зрідженим, вибухонебезпечним та
інертним газом,

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:lczrokl@gmaii.com


виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць у тому числі, на яких існує виникнення травм: 4

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
виробниче приміщення (киснева станція) розташоване за адресою: м.Рівне, вул.Київська, 78 г

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Головний лікар -  Зима Іван Ярославович, пройшов навчання та________
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього на
базі ДП «Рівненський експертно-технічний центр» (протокол від 22.09.2017 р. №15)____________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від__________
14.09.2018р. № 89-ОД/6, члени якої (головний лікар -  Зима Іван Ярославович, інженер з______
охорони праці -  Мельничук Наталія Володимирівна, головний енергетик -  Легейзюк Віталіій
Андрійович, інженер з охорони праці провідний -  Почтарук Світлана Павлівна) на базі ДП_____
«Рівненський експертно-технічний центр» пройшли навчання та перевірку знань:______________

І.Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до них:____________

- головний лікарЗима Іван Ярославович - протокол від 22.09.2017р. № 125;______________

- інженер з охорони праці Мельничук Наталія Володимирівна -  протокол від____________
29.0.9.2016р. № 113_____________________________________________________________________

- інженер з охорони праці Почтарук Світлана Павлівна -  протокол від 30.03.2017р.
№41.______________________________________________

2. «ПББЕ посуднії, що працюють під тиском», нормативних актів , що встановлюють 
вимоги до балонів:___________________________________________________________________________

-  головний енергетик Легейзюк Віталій Андрійович -  протокол від 22.04.2016р. № 46.

- інженер з охорони праці - Мельничук Наталія Володимирівна -  протокол від________
29.09.2016р. № 113-в._____________________________________________________________________

Відповідальним за безпечну експлуатацію кисневої станції призначено головного______
енергетика -  Легейзюк Віталій Андрійович.__________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

______ Наказом підприємства від 14.09.2018р. № 88-ОД/4 створено службу з охорони праці.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

Робітники кисневої станції проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці._______________________

інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки._______________________________

експлуатаційної документації,

Працівники, які задіяиі для роботи на кисневій станції забезпечені засобами_________
індивідуального захисту(спеціальніш одяг та спеціальне взуття, рукавиці), протигазами та 
респіраторами.______________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
______ Кріогенний газифікатор ГХК-3/1.6-200 знаходиться у технічно-справному стані._______
Технічне обслуговування, ремонт, а також вакуумування та обезжирення (промивка бочки)



проводять відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника. 
Матеріально-технічнаДааза. відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці.

і та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

/<? о/
Декларація за; 

Держпраці _

І /. Д . 5 и - и л с и
(ініціали та прізвище)

а у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
20__ р\ № _________________________ .

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"^ „

Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО


