
Додаток 8 
до Порядк}'

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
Від 7 лютогот2018р.№ 48

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 
питань ОХОРОНИ праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця; Комунальне некомерційне підприєсмтво «Володимирецька 
центральна районна лікарня»
найменування юридичної особи, 34300, Рівненська обл., смт.Володимирець, вул.
Гру шевського, 39.

місце її державної реєстрації, код платника 01999804 податків згідно з ЄДРПОУ, 
КАРАЇМЧУК Іван Васильович прізвище, ім’я та по батькові керівника; 2-47-93, 2-59-90; 
E-mail: voIodcrl@gmaH.com номер телефону, адреса електронної пошти;

На об'єктах замовника, згідно укладених договорів місце (адреса)виконання робіт 
підвищеної небезпеки.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови кабінету Міністрів № 1788 від 16.08.2002 року 
потенційно небезпечні об'єкти підприємства не належать до ОПН, а тому оформленню 
реєстрації та страхуванню не проводилось.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
Добровільний аудит не проводився.

Я, КАРАЇМЧУК Іван Васильович -  головний лікар КН П  «Володимирецька ЦРЛ», 
(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 під час використання мащин,механізмів,устаткування підвищеної 
небезпеки:
-парові та водогрійні котли теплопродуктивністтю понад 0,1МВт ,а саме котел 
Gefest-Profi зав. J\b3287,2019р, Україна;
-посудини ,що працюють під тиском 0,05МПА крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного поливала саме:
1. стерилізатор ГК-100-3 ,зав.Жя45,2005р,Росія;
2. стерилізатор ГК-100-3М  ,зав.Жо1531,1990р,Росія;
3. стерилізатор ГК-100-3 ,зав.Жо2246,2008р,Росія;
4. стерилізатор ГК-100-ЗМ ,зав.Ж»1524,2001р,Росія.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм:В КНП «Володимирецька ЦРЛ» працює 637 чоловік, з них 8 працівників виконує 
роботи на обладнанні підвищеної небезпеки, а саме:

- обслуговування твердопаливного котла-4чоловіки;
-обслуговування посудин(стерилізаторів) ,щд працюють під тиском 0,05 МПА-4 

чоловіки.
Кількість будівель і споруд (приміщень) на яких існує підвищеннийризик виникнення травм: 
- Котельня Педіатричного відділення за адресою (34300, Рівненська обл., 

смтВолодимирець, вул.Повстанців, 53);
-Стерилізаційне відділення за адресою (34300, Рівненська обл., смтВолодимирець, 
вул.Грушевського, 39);
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-Стерилізаційне відділення за адресою (34300, Рівненська обл., смшНова Рафалівка, 
вул.Петропавлівська, 35);
Інші відомості (прізвище, ім’я та по-батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
Інформація про проведення навчання з питань охорони праці
-Головний лікар Караїмчук Іван Васильович., пройшов навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці, у  т.ч. Закону України «Про охорону праці». Закону України «Про 
загальнообов ’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», 
законодавства про працю, правил безпеки систем газопостачання та правил оп під час 
експлуатації обладнання,що працює під тиском ( від 20.12.2019р., посвідчення №5309-166- 
19) у  Рівненському ЕТЦ
На підприємстві існує комісія з перевірки знань з питань охорони праці та пожежної 
безпеки у  складі трьох чоловік.згідно з наказом №13 від 02.01.2019р члени якої:
-  завгосп Сарницький Сергій Іванович пройшов навчання Правил безпеки систем 
газопостачання та Правил оп при експлуатації обладнання ,що працює під тиском в 
Рівненському ЕТЦ 08.11.2019 посвідчення №4474-143/в-19 та законодавчих актів з оп 
повсідчення №94474-143-19 від 08.11.2019.
-інженер з охорони праці Алексейчик Алла Василівна пройшла навчання Правил безпеки 
систем газопостачання та Правил оп при експлуатації обладнання ,що працює під тиском 
в Рівненському ЕТЦ 12.07.2019 посвідчення №й2670-94/в-19 та законодавчих актів з оп 
повсідчення №92670-94-19 від 12.07.2019.
Відповідальний за стан умов праці та безпечну організацію праці -  завгосп Сарницький 
Сергій Іванович (наказ від 02.01.2019р. №927).
Наказом №9108 від 18.12.2018р. створено службу охорони праці, функції якої виконує 
інженер з ОП Алексейчик А.В.
Інструкції з охорони праці, що стосуються виконання робіт підвищеної небезпеки, 
затверджені наказом від №929 від 04.02.2019р, в т.ч.:
• Інструкція №9207 з охороні праці молодшої медичної сестри стерилізаційного відділення;
• Інструкція№9246 з охорони праці машиніста котельні;. • Інструкція з охороні праці для 

електрогазозварника;
• Інструкція №9322 з охорони праці при обслуговуванні стерилізатора парового;
• Інструкція №9324 з охороні праці при роботі з автоклавами;
• Інструкція №9329 з охороні праці для обслуговуючого персоналу котельні.
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці», затверджене наказом від 02.01.2014р. №913.
Працівникам проводяться такі інструктажі:
1. Вступний інструктаж -при прийомі на роботу-інженером з ОП;
2. Первинний інструктаж -до початку роботи на робочому місці-завідувачем;
3. Повторний інструктаж-1 раз на З місяці-завідувачем;
4. Позаплановий інструктаж-при необхідності-завідувачем;
5. Цільовий інструктаж-при необхідності-завідувачем.
Інструктажі з охорони праці проводяться працівникам з реєстрацією у  відповідному 
журналі під розпис.
Працівники пройшли навчання та мають відповідні посвідчення Державного навчально- 
курсового комбінату м.Рівне. ^
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання.
Проведена технічна діагностика стерилізаторів та позачерговий технічний огляд 
стерилізаторів -Рівненським ЕТЦ.
Проведений первинний технічний огляд котла-Рівненським ЕТЦ
Працівники КНП «Володимирецька ЦРЛ» забезпечені спецодягом,спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту в повному обсязіа саме:



-працівники стерилізагіійного відділення -(халат, медичний костюм ,рукавички, 
шапочки,медичне взуття, діелектргічні килгшки, діелектричні рукивиці;
-працівники котельні-спецкостюм, спецвзуття,рукавиці, спец, куртка, фартух, діелектричні 
рукавиці.
Наказом № 15 від 02.01.2016р. призначена відповідальна особа за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства інженер з енергонагляду Дуляницький І.В. з V 
групою з електробезпеки понад 1000В, який пройшов навчання та перевірку знань в 
Рівненському ЕТЦ 1б.01.2020року посвідчення№53-2-18.

Декларація зареєстрована 
територіальному органі Держпраці

КАРАІМЧУК Іван Васильович

журналі обліку
20

суб'єктів
р. № ____

господарювання у

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,устаткування підвищеної небезпеки.
2.Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
Фізичними особамщякі через свої релігійні переконання відмовляються 
від його прийнятття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітки в паспорті.

(додаток 8 у редакції постанови Кабінету 
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