
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 НЕКОМЕРШЙНЕ ПТЯПРИГ.МСТВО
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ «НЕЙТРАЛЬНИЙ» 
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

Рівненська обл., м.Рівне вул. Драгоманова? , код СДРПОУ 33982673 , директор -  Шрам 
Олег Михайлович , тел.26 36 71

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 
факс. 26 36 71 . електронна пошта ро1ік1іпіка2гу@,етаі1.сот 

телефаксу, адреса електронної пошти;
Рівненська обл.. м.Рівне вул. Драгоманова7

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 
Договір відсутній

(найменування страхової компанії,

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

Добровільний аудит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)
__Я, Шрам Олег Михайлович

(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 підвиїценої небезпеки:

(найменування виду робіт

ліфтів (пункт II додатка 3)
(найменування машин, механізмів, устатковання

1. Ліфт пасажирський ЛП-0601Б. зав.№130815 . рік виготовлення -2008, країна 
походження -Україна.

2. Ліфт лікарняний ПБ-053А, зав.№ б/н. рік виготовлення -1997; країна походження -
Росія___________________ __________________ ____________ ___________ ___

ііілвиіиеиої небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер парти, дата виготов.іення, країна походження, які



виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць: 260, на яких існує ризик виникнення травм: 2 робочих місця 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
1 споруда , що складається з двох блоків заходиться за адресою м.Рівне вул..Драгоманова7 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор -  Шрам Олег Михайлович пройшов навчання та перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праціщадання домедичної допомоги потерпілим , гігієни праці 
та електробезпеки у Рівненському ЕТЦ ( посвідчення № 1417-45-19протокол №45 від 
29.03 Л9р).
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №26 від 
10.04.2019р).. члени комісії : Козачок Андрій Петрович -завідувач господарства . Оксанич 
Сергій Анатолійович -інженер з охорони праці пройшли навчання та перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці.надання домедичної допомоги потерпілим , гігієни праці 
та електробезпеки у Рівненському ЕТЦ ( посвідчення № 5035-151-18 та №5043-151-18 
протокол №151 від 19.10.18р), «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» ( 
посвідчення № 5035-151/6-18 та №5043-151/6-18 протокол №151/6 від 16.10.18р), Остапюк 
Віктор Євгенович -  інженер-енергетик пройшов навчання та перевірку знань «Закону 
України «Про охорону праці»та нормативно-правових актів до нього ( посвідчення № 2598- 
195-17 протокол №95 від 20.07.17р) та «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» у 
Рівненському ЕТЦ, ( посвідчення № 1856-117-19 протокол №117 від 06.Q5.19p),
Особа відповідальна за безпечну експлуатацію ліфтів- Остапюк Віктор Євгенович -  
інженер-енергетик ( наказ №31 від 13.05.19р.)

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

Наказом підприємства №76 від 09.12.2019р. створено службу з охорони праці 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

Працівники пройшли навчання , перевірку знань! протокол № 1-20 від 23.01.2020р.)та 
інструктажі з охорони праці в установленому порядку. Розроблені та введені в дію 
інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з охорони праці ліфтера» №128( наказ 
№27 від ] 7.12.2018р). Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі. Всі засоби захисту пройшли експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників! Протокол №ПВ 
-4-16-39/20 від 23.04.20р.ДП «Рівненський ЕТЦ» Матеріально-технічна база вілповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці.

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

В наявності необхідна документація на експлуатацію ліфтів , в тому числі :«Висновок 
експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробнищва суб’єкта 
господарювання під час експлуатації машин , механізмів , устаткування підвищеної 
небезпеки»№22560691-0011.20 ДП «Рівненський ЕТЦ» від 04.03.2020р., Закон України «Про 
охорону праці», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів», 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці КНП «ЦПМЄД «Центральний)>» від 09.12.2019р. наказ № 76 , «Положення



про розробку інструкцій з охорони праці КНП «ЦПМСД «Центральний»» від 09.12.2019р. 
наказ № 76 . «Положення про службу з охорони праці КНП «ТЩМСД «Центральний»» від 
09.12.2019р. наказ № 76, НПАОП 0.00-7.17-18 « Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівш@»ш засобів інливідуального захисту на робочому 
місці». НПАОП 40.1-1.21-98 « 
споживачів». НПАОП 40.1-1., 
спеціальних установок».

нормативно-правової т^мат

безпечної екснлуатації електроустановок 
~~равила^^^до^ електроустановок. Електрообладнання

но-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.М.Шрам
(ініціали та прізвище)

Декларація зареє9чрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці__________________ 20 ріУправління Лержпраці у Рівненській'обла^
№

За№
д; Р  О

20МЦ>.

примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм ш^пи(шм 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, устатковання 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 служби і мають відмітку в 
паспорті.”.


