
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне некомерційне підприємство 

«Криворізька міська лікарня № 11» Криворізької міської ради___________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50026, Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг , вул. Добролюбова, будинок 6,
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 0198345, В.о. директора Грищенко Ірина Олександрівна, 

тел.(0564) 948262,________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

______________________________hospital11krig@gmail.com__________________________
адреса електронно! 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;

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Добролюбова, будинок 6; 

територія Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська 

лікарня № 11» Криворізької міської ради_________________________________________
місце виконання робіт підвищеноі небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеноі небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільноі 

відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 

можливоі шкоди

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 

відповідальності перед третіми особами згідно постанові кабінету міністрів 

№1788 від 16.08.2002 року на КНП «Криворізька МЛ № 11» КМР страхування не 

проводиться т.щ не є об'єктом підвищеної небезпеки.____________________________
(найменування страховоі компанії, строк діі страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

21.10.2020 ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТ11»__________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Грищенко Ірина Олександрівна В.о. директора КНП «Криворізька МЛ 

№ 11» КМР____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичноі особи

або фізичної особи — підприємця)
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цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 

умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промисловоі 

безпеки під час виконання таких робіт підвищеноі небезпеки та/або 

експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеноі 

небезпеки:

Експлуатація свердловин під час розробки родовищ корисних копалин_________
найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

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

Кількість робочих місць менше 1000, у тому числі тих, на яких існує ризик 

виникнення травм 5._____________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель /  споруд (приміщень): корпуси лікарні за адресою 

Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Добролюбова, будинок 6. 

Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 10
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

На КНП «Криворізька МЛ № 11» КМР наказами по підприємству призначені:

-Інженер з охорони праці Константинова Ю.В. (наказ від 12.08.2020 № 92)._______

-Відповідальні особи за раціональну експлуатацію родовища — дозиметриста 

(гідрогеолога) Загребу О.В., завідуючого господарством Коваль О.О. (накази від

19.08.2020 № 97, № 98).____________________________________________________________

Посадові особи КНП «Криворізька МЛ № 11» КМР пройшли навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці, а саме:

Законодавчих актів з охорони праці, техногенної безпеки, надзвичайних 

ситуацій на виробництві, електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни праці, 

надання першої допомоги потерпілим, загального державного соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань: 

В.о. директора Грищенко І.О., в.о. голови профкому Заріцька Л.І., інженер з 

охорони праці Константинова Ю.В. пройшли навчання із загального курсу 

охорони праці в ДП «НКК «КРИВБАСБУД» та перевірку знань в комісії Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з 

перевірки знань з питань охорони праці від 05.03.2020 № 141).

НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем 

водопостачання та водовідведення населених місць»

В.о. директора Грищенко І.О., в.о. голови профкому Заріцька Л.І., інженер з 

охорони праці Константинова Ю.В. пройшли навчання в ДП «НКК 

«КРИВБАСБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці



у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 

питань охорони праці від 08.10.2020 № 626).

НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах»

В.о. директора Грищенко І.О., в.о. голови профкому Заріцька Л.І., інженер з 

охорони праці Константинова Ю.В. пройшли навчання в ТОВ НКЦ «ЕКСПЕРТ» 

та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській 

області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 

від 25.09.2020 № 25-40-2020).

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів

Завідувач господарством Коваль О.О. пройшла навчання з НПАОП 40.1 -1.21-98 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ДП «НКК 

«КРИВБАСБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 

у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 

питань охорони праці від 28.07.2020 № 371);_______________________________

Відповідальні особи підприємства завідувач господарством Коваль О.О., 

дозиметрист Загреба О.В. пройшли перевірку знань загального курсу ОП, 

НПАОП 41.0-1.01-79, НПАОП 74.2-1.02-90 в комісії підприємства (протоколи від

28.09.2020 № 3, від 10.10.2020 № 2, від 20.03.2020 № 1)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

Наявність служби охорони праці КНП «Криворізька МЛ № 11» КМР:

Наказом директора від 12.08.2020 №92 створена служба охорони праці, та 

призначено інженера з ОП Константинову Ю.В. На підприємстві розроблена та 

впроваджена наступна нормативна документація:

-«Положення про систему управління охороною праці» затверджене наказом 

від 03.08.20 №90.

-Положення про службу охорони праці» затверджене наказом від 03.08.20 

№90.

-«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці» затверджене наказом від 03.08.20 №90.

-Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, обліку видачі 

інструкцій зохорони праці на підприємстві, реєстрації інструктажів з питань 

пожежної безпеки.

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 

робітників.

На КНП «Криворізька МЛ № 11» КМР наказом від 03.08.20 №90 затверджено 

положення про порядок проведення навчання та перевірці знань з питань 

охорони праці, робітники проходять навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці відповідно до графіку у спеціальних навчальних закладах. Після 

перевірки знань з питань охорони праці робітники допускаються до виконання 

робіт. Електромонтер Лобода К.М., електрослюсар Лантух Ю.М., електрослюсар



Головатюк С.М. здобули професії у ПАТ «ПівнГЗК», пройшли перевірку знань з 

ОП у комісії підприємства (протокол від 30.03.2020 № 4)_________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Видобування лікувальних вод у лікарні ведеться на підставі:

1. Спеціального дозволу на користування надрами від 12 грудня 2016 № 

6160, виданого Державною службою геології та надр України, термін дії 

спеттлозволу 20 років.

2. Угоди № 6160 про умови користування надрами з метою видобування 

корисних копалин від 27.02.2020.

3. Протоколу № 3288 державної комісії України по запасам корисних 

копалин при Державній службі геології та надр України від 18.12.2014, щодо 

розгляду матеріалів геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів 

мінеральних лікувальних радонових вод ділянки «Криворізька міська лікарня 

№11» Криворізького родовища у Дніпропетровській області.

4. Дозволу на спеціальне водокористування від 22.08.2018 № 403/ДП/49д- 

18, виданий ДЕРЖАВНИМ АГЕНСТВОМ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ, дійсний до 

22.08.2023.

5. Паспорту артезіанської свердловини № 13652 Криворізького родовища 

мінеральних лікувальних радонових вод виданий Міністерством меліорації та 

водного господарства УРСР Держводінспекція Верхнього Дніпра.

6. Державного акту на право постійного користування землею № 26 від

07.02.1993.

7. Проекту розробки родовища мінеральних лікувальних радонових вод 

«Технологічна схема розробки ділянки «Криворізька міська лікарня №11» 

Криворізького родовища мінеральних лікувальних радонових вод, де 

розташована свердловина №13652 водозабору КНП «Криворізька МЛ №11» КМР 

в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

8. Медичного (бальнеологічного) висновку № 420 від 25.03.2014. ДУ 

«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології 

Міністерства охорони здоров'я України».

Ділянка «Криворізька міська лікарня № 11» Криворізького родовища 

мінеральних лікувальних радонових вод, представлена однією свердловиною № 

13652 та розташована в Інгулецькому районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

області, за адресою вул. Добролюбова, буд. 6.

Корисною копалиною на ділянці «Криворізька міська лікарня № 11» є 

мінеральні лікувальні радонові води, придатні для зовнішнього лікувального 

застосування.

Результати вивчення мінеральних вод ділянки «Криворізька міська 

лікарня № 11» Криворізького родовища мінеральних лікувальних радонових 

вод підтверджують лабораторні дослідження, виконані лабораторією ДУ 

«УкрНДІ МР та К МОЗ України», на основі яких вода водоносного горизонту у 

тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію та їх корі вивітрювання зі 

свердловини № 13652 може бути використана з лікувальною метою згідно 

бальнеологічного висновку від 25.03.2014 року № 420.

Водозабір КНП «Криворізька міська лікарня № 11» КМР ділянки 

Криворізька міська лікарня № 11» Криворізького родовища мінеральних 

лікувальних радонових вод складається зі свердловини № 13652, яка обладнана



на водоносний горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію та їх 

корі вивітрювання.

Свердловина № 13652 пробурена в 1968 році на глибину 164 м. Абсолютна 

відмітка гирла свердловини складає +48,3 м.

Інтервал глибин від 0 до 58,9 м був пробурений 0 243 мм та обсаджений 

трубою 0 219 мм з цементацією затрубного простору. Інтервал глибини від 58,9 

до 74,0 м був пробурений 0 150 мм, від 74,0 до 122,5 м - 0 130 мм та від 122,5 до 

164,0 м - 0 110 мм. В інтервалі 58,9-164,0 м - стовбур свердловини - відкритий.

Розкрита потужність товщі обводнених кристалічних порід складає 148,2 

м. Наявна герметизація гирла свердловини № 13652.

Свердловина № 13652 пробурена та облаштована з врахуванням 

геологічних, гідрогеологічних і санітарних умов району розміщення та 

знаходиться у підземній камері, для якої виділена зона санітарної охорони 

радіусом 15 м.

В підземній камері розміщене гирло свердловини № 13652, запірна 

арматура водолічильник, кран для відбору проб води та отвір для заміру рівня 

підземних вод.

План підземної камери, конструкція та схема внутрішнього обладнання 

водозабірної свердловини № 13652 наведена в текстовому та графічному 

додатках.

Оскільки абсолютна відмітка залягання статичного рівня в свердловині 

встановлюється нижче відмітки устя свердловини, видобуток підземних вод 

можливий лише за допомогою заглибленого насосного обладнання. Варіанти 

розробки родовища іншими засобами не розглядаються. Свердловина № 13652 

обладнана насосом GRUNDFOS SQ 5-70, зануреним на глибину 55 м.

Радонова вода підіймається зі свердловини № 13652 за допомогою 

глибинного насосу, керування яким відбувається в приміщенні радонового 

відділення на пульті, поступає до радоноводу діаметром 1,5" довжиною 80 см, 

який обладнаний лічильником Sensus, далі переходять до трубопроводу 

підземної прокладки діаметром 4" довжиною 65 м до входу в будівлю.

При вході в будівлю радонового відділення проводиться врахування 

кількості відкачаної води за допомогою електромагнітного лічильника SKS-3.

Далі вода підіймається на висоту 7 м та потрапляє до 2-х резервуарів, 

ємністю 6 м3 кожен, які знаходяться на 3-му технологічному поверсі будівлі 

радонового відділення.

Звідти частина води потрапляє до бойлерів з метою підігріву до 

температури близько 60-700 С, з подальшою подачею до ванного відділення, а 

частина потрапляє до ванного відділення та використовується для 

приготування ванн та розбавлення гарячої радонової води до необхідної 

температури (37-380 С).
експлуатаційної документації,

Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники КНП «Криворізька 

міська лікарня № 11» КМР забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 

індивідуального захисту в повному обсязі (комплект одягу протиепідемічний, 

півмаска фільтрувальна, рукавички нітрилові, ботики, рукавиці та інше).________
засобів індивідуального захисту,



Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами 

з питань охорони праці та промислової безпеки: Законом України «Про 

охорону праці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінет 

міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 (із змінами). «Правила техніки 

безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення 

населених місць». «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах». 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1- 

1.21-98). «Правила пожежної безпеки України» НАПБ А.01.001-2014. НПАОП 

0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, та інші. На 

підприємстві в наявності кабінет охорони праці, оснащений: комп'ютером, 

навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами 

законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними 

актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, необхідним 

методичним забезпеченням для проведення інструктажу та консультацій 

працівників з питань трудового законодавства, охорони праці
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис) /

Р * ^  20^ср.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у

територіальному органі Лержпраці ^  2О^р. № 7с£Р. /Щ

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 

особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 

повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 

паспорті.

І.О. Грищенко 

(ініціали та прізвище)
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