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Додаток 8

І 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 пілприємство «Рівненський обласний госпіталь ВВ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Рівненської обласної ради. 35311. Рівненська обл... Рівненський район, смт Клевань,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

вул. Деражненська будинок 39. коя згідно з ЄДРПОУ 05506690, начальник госпіталю
телефаксу, адреса електронної пошти

Бурачик Андрій Іванович, тел..(0362) 27-04-10 факс. (0362) 27-01-03,
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, 

адреса електронної пошти оаіу(ді,ukr.net
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пощти;
35311, Рівненська обл.. Рівненський район, смт Клевань. вул. Деражненська будинок 39

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації( застосування) мащин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

25,11 2019 року проведений аудит 
(дата проведення аудиту)

Я, Бурачик Андрій Іванович._______________________(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвиїценої небезпеки таУабо експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, уетатковання 
підвигценої небезпеки: - Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах.

Гнайменування виду робіт
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8 додатку 6);

- експлуатація і ремонт водозбірних споруд (п.З додатку 6)
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

робочих місць -  400 . з них працівників виконує роботи підвищеної небезпеки -31 , 
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
Підприєметво має епоруд ( приміщень) -10. виробничих приміщень -4

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих

на яких існує підвищений ризи і  виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості начальник госпіталю -  Бурачик Аі ' дрій Іванович -  відповідальний за дотримання
(прізвище, ім’я та по батькові осіб які відповідають

вимог з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві протокол № 79/1 від 
04.12.2017 року, посвідчення № 2093-79/1-17
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за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

ловідальна особа за безпечну експлуатацію тепло господарства та теплових мереж - завгосп 
іільчук Р.Б. (протокол №92 від 03.07.2019 року, посвідчення № 2658-92-19) 

наявність служби охорони праці - наказ № 150-од від 6.12.2012 року в особі інженера з охорони
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

праці Трусової Валентини Анатоліївни ( посвідчення №3744-129-17 від 05.10.2017р. протокол 
№129 ) . Створена комісія з перевірки знань, нормативних документів, правил та інструкцій з 
охорони праці працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки: голова комісії: Бурачик 
А.І.. начальник госпіталю: протокол № 79/1 від 04.12.2017 року, посвідчення № 2093-79/1-17. 
члени комісії: Трусова В.А.. інженер з охорони праці, протокол №129 від 05.10.2017 року, 
поевідчення № 3744-129-17; Каліш М.В.. інженер, протокол №31 від 15.03.2019 року, 
посвідчення № 1079-31-19:
Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, затверджені наказом 16-од 
від 10.01.2019 р.. тому числі №33 -  інструкція з охорони праці для слюсаря- сантехніка. №58 -  
інструкція з ОХОРОНИ праці під час виконання робіт в колодязях, де можливе накопичення газів. 
№149- виробнича інструкція з охорони праці при експлуатації водяних теплових мереж. №150-. 
виробнича інструкція правила користування водозбірними спорудами.
В наявності необхідна експлуатаційна документація ( технічний паспорт бака водонапірної 
башти), в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації.

Працівники забезпечені епецодягом та засобами індивідуального захисту (костюм, чоботи, 
респіратор, протигаз, рукавиці).
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки
засобів індивідуального захисту.

На підприєметві розроблені та введені в дію відповідні «Положення», поеадові інетрукції на 
керівників та посадових осіб, розроблені інструкції з охорони по професіям та видах робіт 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Перелік нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у межах підприємства (затверджені 
наказом начальника госпіталю), а саме: Нормативно-правові акти з охорони праці, що діють у 
межах підприємства згідно наказу №16-од від 10.01.2019р.. а саме: • «Положення про систему 
управління охороною праці»: • «Положення про службу охорони пратті»; • «Положення про 
ПОРЯДОК проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»; » «Положення про 
розробку інструкцій охорони праці»; • «Положення про оперативний контроль»* «Положення 
про медичні огляди працівників певних категорій»: • «Тематичний план і програма навчання з 
питань охорони праці посадових осіб»: • «Тематичний план і програма навчання з питань 
охорони праці для слюсарів-сантехніків»; •  «Програма проведення вступного, первинного 
(повторного) інструктажів»: • «Журнали реєстрації інетруктажів з питань охорони пратті, обліку 
видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, реєстрації інструктажів з питань пожежної 
безпеки».

А.І.Бурачик 
(ініціали та прізвище)

? Управлінн5__Держпраці у Рівненській'областГІ
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів rococoдарювання у територіальному ортані 
Держпраці____________________20__ р. № ______________________.
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