
Додаток 8 
До Порядку 
(в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ

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

Відомості про роботодавця

Комунальне підприємство «Рівненський обласний спеціалізований диспансер 
радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради

Рівненська область, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79 
КодЄРДПОУ- 02000116 
Головний лікар - Шевчук Сергій Степанович
тел.(0362) 63-51-53, факс (0362) 63-48-96, email: rosdrzn@.gmail.com

Рівненська область, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79 -  місце виконання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатації

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  

Договір відсутній.

Інформація цро проведення добровільного аудиту з охорони праці -  добровільний 

аудит з охорони праці не проводився.

Я, Шевчук Сергій Степанович, головний лікар КП «РОСДРЗН» POP, цією декларацією 

підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт 

підвищеної небезпеки під час використання машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки або експлуатація устаткування підвищеної небезпеки:

- посудини, що працюють під тиском 0.05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 

ємкостями для газового моторного палива (пункт 9, додаток 7 до Порядку в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від З березня 2020 року № 207):

1. Стерилізатор паровий ВК-75, заводський номер № 774, 1986, Росія, СРСР

2. Стерилізатор паровий ВК-30, заводський номер № 2478, 1989, Росія, СРСР



- ліфтів ( пункт 10, додаток 7 до порядку в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 3.03.2002р. № 207).

Ліфт лікарняний Б-5ГВ, заводський № 27500, 1980 р.в., Росія, СРСР.

В КП «РОСДРЗН» POP працює 444 чоловік, з них 8 працівників виконує роботи, на 

яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Кількість будівель і споруд в КП «РОСДРЗН» POP; 

адміністративний корпус, вул. Чорновола, 79 

стаціонар, вул. Чорновола, 79 

поліклініка, вул. Чорновола, 79 

господарський корпус, вул.. Чорновола, 79

Інші відомості: - головний лікар -  Шевчук Сергій Степанович пройшов навчання та 

перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 

потерпілим, гігієни праці та електробезцеки у Рівненському ЕТУ (посвідчення 

№ 6549-196-18, протокол від 28.12.2018р. № 196).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 

№41-Б від 17.04.2019р.)

Голова комісії -  головний лікар Шевчук С.С.

Члени комісії:

Ставертій Т.Г. -  інженер з ОН, пройшла навчання та перевірку знань законодавчих 

актів з ОН, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 

електробезпеки, посвідчення № 6771-199-18 від 28.12.2018р., протокол № 199, 

«Правил ОН під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил ОН під час 

виконання робіт на висоті», ДБНА 3.2-2- 2009 «Система стандартів безпеки праці. 

Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці на 

автотранспорті», «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів», протокол від 

26.12.2018р. № 199/6, посвідчення № 6771-199/6-18, «Правил безпеки систем 

газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском», протокол від 28.12.2018р. № 199/в, посвідчення 

№ 6771-199/В-18 в ДП «Рівненський ЕТЦ.

- Лєбєдєва Таїсія Олександрівна - інженер енергетик, пройшла навчання та перевірку 

знань «Правил технічної експлуатації електроустановок спожіивачів», протокол від 

18.08.2017р. № 106, посвідчення № 2971-106-17 в ДП «Рівненський ЕТЦ». 

Призначена наказом від 02.04.2019р. № 43-Б.



Міклушова Ольга Михайлівна -  інженер-радіолог, особа, відповідальна за 

експлуатацію обладнання, що працює під тиском, пройшла навчання та перевірку 
знань «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час 

експлуатації обладнання, що працює під тиском», протокол від 01.03.201р. № 28, 

посвідчення № 834-28-19 в ДП «Рівненський ЕТЦ».

Міклушова Ольга Михайлівна -  інженер-радіолог, відповідальна за експлуатацію 

ліфтів, пройшла навчання і перевірку знань «Правил будови і безпечної 

експлуатації ліфтів, протокол від 26.06.2017р. № 154, посвідчення
№ 2418 -  154- 17 в ДП «Рівненський ЕТЦ.

Наказом КП «РОСДРЗН» POP від 26.03.2019р. № 42-А створено службу охорони праці.

Працівники пройшли навчання, перевірку знань (протокол № 23 від 12.03.2020р. ) та 

інструктажі з охорони праці в установленому порядку. Розроблені та введені в дію 

інструкції з охорони праці, в т.ч. «Інструкція охорони праці ліфтера» № 16, «Інструкція з 

охорони праці при роботі на стерилізаторах парових» № 33, «Інструкція по охороні праці 

під час роботи в автоклав ній» № 30, затверджені наказом від 11.04.2019р. № 47-А.

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному 

обсязі.

Всі засоби індивідуального захисту пройшли експлуатаційні випробування відповідно 

до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника, а саме робочий одяг, 

діелектричні рукавиці та килимки.

Установа в повному обсязі забезпечена нормативно-правовими документами на 

експлуатацію стерилізаторів парових, а саме «Висновок експертизи з питань охорони 

праці» за результатам експертного обстеження (технічного діагностування» 

№ 22560691-09.07-030.19 Стерилізатор ВК-75 від 15.05.2019р. ДП «Рівненський ЕТЦ».

В наявності необхідна документація на експлуатацію ліфтів, в т.ч.: Висновок 

експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта 

господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки», № 225606-91-0077.19 ДП «Рівненський ЕТЦУ» від 26.12.2019р., Закон 

України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і 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 КП «РОСДРЗН» POP від 25.04.2019р. № 50-Б; «Положення 

про службу охорони праці КП «РОСДРЗН» POP, наказ № 42-А від 26.03.2019р., 

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці КП «РОСДРЗН» POP,



наказ № 17-А від 11.04.2019р. , НПАОП 0.00-7.17.18 «Мінімальні вимоги безпеки і 

охорони здоров’я при використання працівниками засобів індивідуального захисту на 

робочому місці; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок.

Електрообладнаж

Г оловний

^ьних установок».

Сергій ШЕВЧУК

Декларація зареєстрована у 

територіальному органі Держпраці 

№

журналі обліку суб’єктів господарювання

_____2 0 _ р .

У

Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За№ від* 2 0 і^ ^ .

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець ̂ хвоїм підписом надає згоду на Чюробку 

персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на 

виконання робі підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устаткування 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 податкових служби і мають відмітку в 

паспорті».


