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

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

Деражненська будинок39. код згідно з ЄДРПОУ 05506690. начальник госпіталю Бурачик Андрій 
* телефаксу, адреса електронної пошти;

Іванович, тел..(0362) 27-04-10 факс. (0362) 27-01-03. адреса електронної пошти оеіу(%пкг.пе1 
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
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місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, 
35311, Рівненська обл... Рівненський район, смт Клевань, вул. Деражненська будинок 39

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 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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвипїєної небезпеки: зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
(п.18 додатку 6) робочих місць -  400 з них працівників виконує роботи підвищеної небезпеки -ЗІ. 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

Підприємство має споруд ( приміщень) -10, виробничих приміщень -4
відповідного дозволу, 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)
Інші відомості начальник госпіталю -  Бурачик Андрій 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 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
04.12.2017 року, посвідчення № 2093-79/1-17 вілповіпальна особа за справний стан і безпечну 

експлуатацію обладнання, що прапює під тиском (балони призначені для транспортування і 
зберігання зріджених, стиснутих газів -  кисень та вуглекислий газ) завгосп Мільчук Р.Б. 
(протокол №52 від 12.04.2019 року, посвідчення № 1599-52-19;)
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 пр. щівників госпіталю , що працюють з обладнанням 
під тиском: 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 
прапі, протокол №125 від 27.09.2019 року, посвідчення № 3729-125-19; Мільчук Р.Б.., завідувач
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юдарства, протокол №52 від 12.04.2019 року, посвідчення № 1599-52-19; Каліш М.В.., 
женер. протокол №31/6 від 11.03.2019 року, посвідчення № 1079-3/6-19;

J  закладі експлуатуються балони із стиснутим киснем медичним-3 шт.. країна походження 
Україна., балони з вуглекислим газом -2 шт.., країна походження Україна. Балони зберігаються в 
спеціально прибудованому приміщенні кисневого пункту. Приміщення побудовано згідно 
проекту №4515-99-ЛГ ШПРОМІСТО. використовуєтьея за призначенням і знаходиться в 
задовільному стані. Вентиляція приміщення загально-обмінна, природно витяжна з природним 
спонуканням повітря. Для зниження тиску встановлені рампи, які обладнані колекторами типу 
КР-01. Наповнені та порожні балони зберігаються окремо. Щорічно проводится перевірка 
міцності елементів і щільності з'єднань системи лікувального газопостачання ТОВ «Поліпром» : 
протокол №60 від 03.09.2019 (перевірка системи кисне постачання), протокол №115 від 21 
грудня 2019 року (перевірка системи подачі С02).
Працівники пі дприємства, які в своїй діяльності використовують медичний кисень та вуглекислий 
газ, ПРОХОДЯТЬ щорічне навчання та перевірку знань з охорони праці (протокол №105 від 
09.12.2019р. та протокол №110 від 22.01.2020р.ї та 1 раз в З місяці проводиться інструктажі з 
охорони праці ( первинний , повторний! . Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, 
затверджені наказом 16-од від 10.01.2019 р. тому числі №57 -  інструкція з охорони праці по 
безпечних методах при проведенні робіт, пов’язаних з транспортуванням, розвантаженняи 
балонів, №98 -інструкція з техніки безпеки при експлуатації балонів.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Інструктажу з питань охорони праці, експл>'атаційної документації,

Працівники забезпечені спецодягом (халат або костюм х/б, рукавиці) та засобами 
індивідуального захисту (протигази) Матеріально-технічна база відповідає вимогам 
законодаветва з питань охорони праці та промислової безпеки.
засобів індивідуального захисту,

на ПІДПРИЄМСТВІ розроблені та введені в дію відповідні «Положення», посадові інструкціїна 
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 
наказами 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 праці»; • «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: • «Положення про 
розробку інструкпій охорони праці»: • «Положення про медичні огляди працівників певних 
категорій»: • «Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб»; • ;
• «Програма проведення вступного, первинного (повторного) інструктажів»: • «Журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці, обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві, реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки».
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А.І.Бурачик 
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці__________________ 20__р.
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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, уетатковання 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 елужби і мають відмітку в паспорті.”.
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