
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця : Орендне підприємство санаторій «Червона калина».
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

35310, Рівненська обл.. Рівненський район, село Жобрин, вул. Лісова 1.. ЄДРПОУ-  21082717,
Головний лікар Сивий Микола Юрійович, тел./факс 618454.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 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;
___________________ с. Жобрин вул. Лісова 1

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:
ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія». № ОНВ-Ю/175/000/18-0000060 від 27.08.18р., 
№ ОСиПВ/ген № 175/000/18-0000236 від 27.08.18р.. строк дії до 26.08.19р.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
____________________________ Не проводився.

(дата проведення аудиту)
Я, Сивий Микола Юрійович.

(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:

1. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом.
2. Зварювальні роботи.
3. Роботи в колодязях, шурфах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 

(ємностях, топках, трубопроводах).

(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

На підприємстві виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної 
небезпеки 4 слюсаря-сантехніка та 1 електрогазозварник.

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Інші відомості
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Управління охороною праиі здійснює Головний лікар ОП санаторію «Червона калина» Сивий 
М.Ю., який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів 
з охорони праиі. надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праиі та електробезпеки в комісії 
Управління Лержпраиі в Рівненській області, протокол № 168/2 від 09.01.2018.



В ОП санаторій «Червона калина» наказом №14/01 -09 від 20.02.19р. призначено механіка 
Бєлку Г.М. відповідальною особою за проведення робіт підвищеної небезпеки, який пройшов 
перевірку знань Протокол №208 від 06.08.2018р.) по :

НПАОП 0.00-1.71-13. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
НПАОП 0.00-5.11-85. «Типова інструкиія з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

В ОП санаторій «Червона калина» наказом №143/01-60 від 30.10.2017 призначено 
заступника головного лікаря Копись І.Я. відповідальною особою за справний стан та безпечну 
експлуатаиію газового господарства, який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив 
потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання». «Правил охорони праиі під час 
експлуатаиії обладнання, що праиює під тиском», «Правил охорони праиі під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праиі під час виконання уобіт на висоті», 
«Типової інструкції з організаиії безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт па вибухопожежонебезпечних об’єктах» в комісії
Управління Держпраиі в Рівненській області, протокол № 208 від 06.08.2018.

В ОП санаторій «Червона калина» наказом №24/01-15 від 16.02.2018 призначено механіка 
Б єлку Г.М. відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуатаиію посудин, що працюють 
під тиском, який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праиі під час експлуатаиії обладнання, що праиює під тиском в комісії Управління 
Держпраиі в Рівненській області, протокол № 208 від 06.08.2018.

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

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

В ОП санаторій «Червона калина» наказом №19/01-10 від 14.02.2018 створена служба охорони праиі, 
керівником призначено інженера з ОП Столярчука Р.П., який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТП» і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праиі. надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праиі та електробезпеки в комісії Управління Держпраиі в Рівненській області. протокол №179 від 
17.11.2017.

Наказом № 20/01-11 від 14.02.2018 створено екзаменаційну комісію з перевірки знань з питань 
охорони праиі підприємства:
Голова комісії:_____ Сивий М.Ю. -  головний лікар
Члени комісії:______ Копись І.Я. -  заступник головного лікаря

________Столярчук Р.П. -  інженер з охорони праиі.
Комісія атестована по :

НПАОП 0.00-1.71-13. «Правила охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями».
НПАОП 0.00-5.11-85. «Типова інструкиія з організаиії безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праиі та проведення інструктажів 
здійснюється відповідно до затвердженого Головним лікарем «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праиі». яке розроблено на основі типового з 
урахуванням специфіки підприємства. Проходження вступного та первинного інструктажів 
фіксуються в журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводиться інструктаж, проставляються підписи.

Д  Інструкція з охорони праиі №4 при експлуатаиії апаратів і посудин під тиском,
затверджена наказом № 30/01-20 від 23.02.2018.
Д  Інструкція з охорони праці №16 для слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики ІКВПіА), затверджена наказом № 125/01-60 від 04.10.2018р.
Д  Посадова інструкиія відповідального за справний стан і безпечну експлуатаиію посудин, що 
працюють під тиском №П1. затверджена 19.02.2018.

Д  Інструкція з охорони праиі № 8 для слюсаря сантехніка, затверджена 24. 04. 2018р.
Д  Інструкція з охорони праиі № 13 для газозварника, затверджена наказом № 125/01-60 від 
04.10.2018р.

Працівники, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, згідно типових норм забезпечені 
спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту» затвердженого наказом Депжгірпоомнагляду №53 від 24.03.2008.



наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Балонам проведено періодичний технічний огляд та випробування на наповнювальних станціях 
та випробувальних пунктах, які мають відповідні дозволи. В Санаторії наявні договори з 
організаціями, які мають дозвіл органу Держпраиі на наповнення балонів.

Також є нормативно-правові акти з охорони праці:
1. Закон України «Про охорону прані» (із змінами).
2. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони прані під час експлуатації обладнання, гио працює під 
тиском».
3. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праиі під час роботи з інстуументом та пристроями».

4. НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, 
спеивзуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
5. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праиі».
6. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праиі».
7. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праиі».

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

тівно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

Сивий М.Ю.

20____р.И


