
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Державний заклад «Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1
Міністерства охорони здоров’я України»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________________ 49089, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Титова, буд. 29.____________
місцезнаходження,

______________________________________ 14280931____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________ Генеральний директор Яковенко Володимир Іванович_____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________________________ (056) 792 43 96________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

___________________ Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Титова, буд. 29.___________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався: згідно з додатком 1 до порядку та

(найменування страхової компанії,
правилами проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами відповідно 
до постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року у ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України» страхування не
проводиться, тому що заклад не є об’єктом підвищеної небезпеки._______________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________звіт за результатами
аудиту охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0498.20 від 07.08.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_____________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

________________________________Я, Яковенко Володимир Іванович,_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива: стерилізатори парові ГК-100-3М -  6 од.: 2006 р.в. -
4 од., 2001 р.в. -  1 од. , 1992 р.в. -  1 од., Росія; стерилізатори парові ГК-100-3 -  2 од., 1986 р.в.,

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
1985 р.в., СРСР; стерилізатор паровий ВК-75-01, 2007 р.в., Росія; стерилізатори парові ВК-75 -

номер партії, дата виготовлення, країна походження,
5 од.: 1991 р.в. -  2 од., 1989 р.в. -  1 од., 1988 р.в. -  2 од., СРСР.__________________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,



Кількість робочих місць -  984, у тому числі 14, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України» орендує комплекс будівель загальною площею 35692,21 м2 у 
Регіонального відділення Фонду держмайна України у Дніпропетровській області (договір оренди 
нерухомого майна, що належить до державної власності № 12/02-2640-ОД від 01.09.2006 р.), що 
знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Суворова, 8; вул. Титова, 25; вул. 
Титова, 29.__________________________________________________________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України» пройшли навчання та перевірку знань з

питань охорони праці у встановленому порядку:______________________________________________
Генеральний директор Яковенко Володимир Іванович пройшов в ДІІ «ГНМЦ» навчання та 

перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу у
комісії Держпраці (протокол № 215/1-17 від 27.10.2017 р.).______________________________________

Інженер з охорони праці Дмітрієва Світлана Валеріївна пройшла в КП «НКК» ДОР» навчання 
та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу 
у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 417 від
16.12.2019 р.).______________________________________________________________________________

Головний інженер Калетнік Дмитро Михайлович, головний механік Назаренко Олег
Миколайович, інженер-енергетик Денисенко Володимир Іванович, інженер Якушенко Наталія 
Киримівна, інженер з ремонту медичної техніки Жевака Юрій Васильович пройшли в ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в 
обсязі загального курсу у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколи № 187/4.6/2019 від 29.07.2019 р., № 921 від 24.07.2019 р., № 303 від 13.04.2018 р.).

Генеральний директор Яковенко Володимир Іванович, головний механік Назаренко Олег 
Миколайович, інженер з охорони праці Дмітрієва Світлана Валеріївна, головний інженер Калетнік 
Дмитро Михайлович, інженер-енергетик Денисенко Володимир Іванович пройшли в ДП «ДНКК 
«МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 1443 від 
22.12.2017 р., № 949 від 22.08.2018 р., № 412 від 24.06.2020 р.), присвоєно ІІІ (Яковенко В.І.) та ГУ
групи з електробезпеки (до 1000 В).__________________________________________________________

Головний механік Назаренко Олег Миколайович, головний інженер Калетнік Дмитро 
Михайлович, інженер Якушенко Наталія Киримівна пройшли в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» навчання 
та перевірку знань НПАОП 0.00-1-81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 1313 від 19.10.2018 р.)._________________________________________________________

Інженер з ремонту медичної техніки Жевака Юрій Васильович, інженер з охорони праці 
Дмітрієва Світлана Валеріївна пройшли в КП «НКК» ДОР» навчання та перевірку знань НПАОП 
0.00-1-81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 77 від
16.06.2020 р., № 175 від 26.07.2018 р.).________________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за безпечну
експлуатацію машин, механізмів, устатковання пілвиїненої небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки:________________________________________________________________________

Наказом № 12/1-Адм від 12.01.2016 р. відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском, призначений інженер з ремонту медичної техніки 
Жевака Ю.В.________________________________________________________________________________

Наказом № 12/1-Адм від 12.01.2016 р. відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства, підприємства призначений інженер-енергетик Денисенко В.І.

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



У ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України» діє служба охорони праці. Наказом № 111-Л від 01.10.2013 р. 
інженером з охорони праці призначена Дмітрієва С.В.__________________________________________

наявністю служби охорони праці,
У ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України» переглянуто, затверджено та введено в дію наказом № 10 від

02.01.2020 р.:_______________________________________________________________________________
- «Положення про службу охорони праці»;________________________________________________
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- «Положення про систему управління охороною праці».__________________________________
У ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України» затверджені генеральним директором та введені в дію посадові

інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.________________________________________________________________

Працівники закладу, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій 
при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, повторний, 
позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань особою, яка проводила 
інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці._____________________________________________________________________________

Наказом № 4 від 02.01.2020 р. на підприємстві створено комісію з перевірки знань працівників 
з питань охорони праці у складі: голова комісії -  генеральний директор Яковенко В.І., заступник 
голови комісії -  головний механік Назаренко О.М.; члени комісії: інженер-енергетик Денисенко 
В.І., інженер з охорони праці Дмітрієва С.В.; інженер Якушенко Н.К; головний інженер,
представник профспілкового комітету Калетнік Д.М.___________________________________________

У ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України» переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці (наказ № 56 від 28.02.2020 р.), в тому числі: № 61 «Інструкція з охорони праці при
експлуатації автоклавів».______________________________________________________________________

Працівники ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України» мають професійну підготовку здобуту в
спеціалізованих навчальних закладах, навчальних курсах._______________________________________

Лаборанти Касьяненко О.А., Ятттук А.І., Бугакова З.І., сестри медичні Шевчук Л.І. та 
Артеменко В.В., що обслуговують медичні стерилізатори, пройшли у ТОВ «УК Спектр» навчання 
та перевірку знань «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
(протоколи № 036 від 05.03.2014 р., № 060 від 02.04.2014 р.) та мають посвідчення № 0880, № 0881, 
№ 0882, № 01433, № 01434, що дають право обслуговувати посудини, що працюють під тиском.

Лаборант Дмитренко К.В. та сестра медична Галушка К.О., лаборант Лапко А,А., що 
обслуговують медичні стерилізатори, пройшли в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» навчання та перевірку 
знань «Правила будови та безпечної експлуатацічї посудин, що працюють під тиском» (протоколи 
№ 1421 від 20.12.2017 р., № 266 від 11.04. 2018 р.) та мають посвідчення № 090155, № 090153, №
092055, що дають право обслуговувати посудини, що працюють під тиском._____________________

Лаборанти Салогуб І.М., Різник О.К., сестри медичні Гупала А.А. та Чимшит О.В., що 
обслуговують медичні стерилізатори, пройшли у КП «НКК» ДОР» навчання та перевірку знань 
НПАОП 0.00-1-81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (протокол № 157 від 21.05.2019 р.) та мають посвідчення № 012588, № 012587, № 012586,
№ 012589, що дають право обслуговувати посудини, що працюють під тиском.___________________

Лаборанти Кочергіна М.В., Меженська В.В., що обслуговують медичні стерилізатори, 
пройшли у КП «НКК» ДОР» спеціальне навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1-81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол № 31 -А 
від 26.02.2020 р.) та мають посвідчення № 017962, № 017961, що дають право обслуговувати 
посудини, що працюють під тиском.__________________________________________________________

Лаборанти Касьяненко О.А., Ятттук А.І., Бугакова З.І., Дмитренко К.В., Лапко А.А., 
Салогуб І.М., Різник О.К., сестри медичні Шевчук Л.І., Артеменко В.В., Галушка К.О., Гупала А.А., 
Чимшит О.В. пройшли спеціальне навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1-81-18 «Правила



охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у комісії з перевірки знань
працівників підприємства (протоколи № 2 від 26.05.2020 р., № 3 від 07.07.2020 р.).________________

Лаборанти та медичні сестри пройшли навчання та перевірку знань з загальних питань з 
охорони праці у комісії з перевірки знань працівників підприємства (протокол № 4 від
09.07.2020 р.).______________________________________________________________________________

Лаборанти та медичні сестри пройшли навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у комісії підприємства (протоколи 
за 2019 та 2020 р.р. -  в журналі протоколів перевірки знань), присвоєно ІІ групи з електробезпеки 
(до 1000 В)._________________________________________________________________________________

У закладі відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;__________________________
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;___________________________________________
- журнал видачі інструкцій з охорони праці;_____________________________________
- журнал реєстрації протоколів перевірки знань;___________________________________________
- журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту;____________________________________
- журнал обліку обладнання, що працює під тиском.________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У закладі експлуатуються посудини, що працюють підтиском:____________________________
стерилізатори парові ГК-100-3М -  6 од.: 4 од., зав. №№ 065482, 068290, 064491, 915 -  2006 р.в.; зав. 
№ 735, 2001 р.в.; зав. № 409, 1992 р.в., Росія; стерилізатори парові ГК-100-3 -  2 од.: зав. № 318,
1986 р.в.; зав. № 1060, 1985 р.в., СРСР; стерилізатор паровий ВК-75-01, зав. № 1652, 2007 р.в., 
Росія; стерилізатори парові ВК-75 -  5 од.: 2 од., зав. №№ 820, 1635, 1991 р.в.; зав. № 1379, 1989 р.в.; 
2 од., зав. №№ зав. №№ 3033, 2045, 1988 р.в., СРСР.___________________________________________

На стерилізатори парові типів ГК-100-3 та ВК-75-01 (Росія) заклад має свідоцтво про 
державну реєстрацію № 6297/2007 від 12.04.2007 р., видане Державною службою України з 
лікарських засобів, яким дозволено застосовувати стерилізатори парові в медичній 
практиці.____________________________________________________________________________________

Стерилізаторам паровим, що відпрацювали строк служби, фахівцями ТОВ «Придніпровський 
центр діагностики об’єктів і споруд» (Дозвіл Держгірпромнагляду № 1819.10.30-74.30.0 від 
09.06.2010 р.; висновок експертизи № 12.3-01.3-04-0057.15 від 21.05.2015 р. ДП «Центр 
сертифікації»; лист Держпраці № 12573/1/12ДП-16 від 19.12.2016 р.) проведені експертні 
обстеження (позитивні висновки експертизи), а також проведені позачергові технічні огляди з 
позитивними результатами фахівцями ДП «Центр сертифікації» (дозвіл Держгірпромнагляду
№ 479.15.30 від 13.08.2012 р., строк дії дозволу продовжено до 13.08.2022 р.).____________________

експлуатаційної документації,

Працівники закладу забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття згідно 
Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам закладу. Під час експлуатації задекларованого обладнання працівники 
забезпечені засобами захисту (халати бавовняні, фартухи прогумовані, тапочки шкіряні,
косинки/ковпаки бавовняні, захисні окуляри, рукавички комбіновані).___________________________

засобів індивідуального захисту,

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичні огляди при прийомі на роботу та періодично 
(заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 28.11.2019 р., 
проведеного у ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України»).___________________________________________________

Заклад має в наявності нормативно-правову документацію, що зберігається як на паперових, 
так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно-правові акти: 
Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХТТ від 14.10.1992, із змінами; 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою



ГКабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: Н.ПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та ін._____________________________

Експлуатація обладнання підвищеної небезпеки регламентована інструкціями з питань 
охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність 
покладається на відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює
під тиском._________________________________________________________________________________

Матеріально-технічна база закладу відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки._______________________________________________ ______________________

Заклад забезпечений необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці р /г /  2 0 ^ ф . № ______ .

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, 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.
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