
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця :

КП « Рівненський обласний протипухлинний центр» POP 

Юридична адреса та фактична адреса : 33010 м. Рівне вул. О.Олеся 12 

Код ЄДРПОУ 02000205 КВЕД 86.10 

Головний лікар Максим’як Григорій Іванович 

kz @ rood ord. ua 63-30-75

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, 
ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

КП « Рівненський обласний протипухлинний центр» POP

33010 м. Рівне вул. О.Олеся 12

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Не потребує

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

Не проводився

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Я, Максим’як Григорій Іванович -  головний лікар КП « Рівненського обласного 
протипухлиного центру « POP 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, усталювання підвищеної небезпеки:

Радіологічний ( дозиметричний) контроль

(найменування виду робіт)
Використання джерел іонізуючого випромінювання у діагностичній та терапевтичній 
радіології і дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки здійснюється дозиметром



гамма- випромінювання індивідуальний ДКГ-21 ВІСТ.412118.014 Eco Test CARD, заводський 
№ 1208396 рік випуску 2009р;
універсальний дозиметр UNIDOS виробництво PTW- Fresburq Німеччина модель Т 10021, 
заводський № 000517 з іонізаційною камерою типу ТМ 30013-005201 рік випуску 2014р

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
устаткованім підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу,

37 робочих місць в відділенні променевої терапії №1, променевої терапії №2 на яких існує 
підвищений ризик винекнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Радіологічний корпус, головний корпус та корпус блоку забезпечення. В радіологічному 
корпусі на першому поверсі знаходяться відділення променевої терапії №1, відділення 
променевої терапії № 2 де використовуються джерела іонізуючого випромінювання.

кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

В КП “РОПЦ” POP наказом головного лікаря призначені:
Відповідальні за організацію здорових і безпечних умов праці, попередження виробничого 
травматизму, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
Відділення променевої терапії № 1 Щегловська Т.Д. наказ № 38-од від 10 січня 2019р; 
Відділення променевої терапії № 2 Марченков М.О.наказ № 38-од від 10 січня 2019р;

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

В КП “РОПЦ “POP наказом № 30-од від 10 січня 2019р створена служба з охорони 
праці та наказом № 20-од від 08 січня 2019р. затверджено положення про систему 
управління охороною праці в КП “РОПЦ” POP. Створена постійно діюча комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці.Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань 
відповідних Правил по охороні праці, електробезпеки, надання першої медичної допомоги, 
та мають посвідчення про перевірку знань;
Максим ‘як Григорій Іванович головний лікар протокол від 26.11.18р № 55/2;
Столярчук Ігор Васиьович заступник головного лікаря з економічних питань протокол 
від 26.11.18р №55/2;
Цибульська Наталія Михайлівна інженер з охорони праці протокол від 25.05.18р №59

наявністю служби охорони праці,

В КП”РОПЦ”РОР наказом № 31-од від 10 січня 2019р затверджено та введено в дію 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
затверджені програми та графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог



чинного законадавства.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В КП”РОПЦ”РОР є паспорти та інша експлуатаційна документація на устаткування 
медичного обладнання.

експлуатаційної документації,

Працівики забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до 
чинних нормативних актів.

засобів індивідуального захисту,

В КП”РОПЦ”РОР існує необхідна нормативно-правова, матеріальна-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення.

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Максим ‘як Г І 

(ініціали та прізвище)

«17»січня 2019 р.
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