
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне некомерційне підприємство «М іська клінічна лікарня
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

№4» Дніпровської міської ради; 49102, м. Дніпро, вул.Ближня. 3 1; код ЄДРПОУ-01280527________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

генеральний директор Чебанов Костянтин Олегович; (056)741-72-51; mkl4west@gmail.com__________
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;

49102, м. Дніпро. вул.Ближня, 31 - Лікувальний корпус, морфопентр____________________________
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: згідно п.14 ст. 7 Закону України «Про 
страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями 
на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти га об'єкти, 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно- 
епідеміологічного характеру, затвердженого Постановою Кабінету М іністрів України від 16 
листопада 2002 р. № 1788. страхування не проводиться, так як не є об’єктом підвищеної небезпеки. 
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 13.10.2020р.______
(дата проведення аудиту)

Я, генеральний директор Чебанов Костянтин Олегович__________________________________
(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
Ліфти, а саме:
Ліфт пасажирський ЛП101БК -  Іод., Білорусь, 2015р.; ліфт пасажирський ПП348В-2од. Карачаровсь- 
кий механічний завод. СРСР, 1987р.; ліфти лікарняні з провідником- 4од„ Щ ербенський ліфтобуді-

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
вельний завод. СРСР. 1988р.в.; ліфти вантажні без провідника ПГ-249 -4од „  Спитакський ліфтобуді-
вельний завод. СРСР, 1980р.в. Загальна кількість працівників підприємства -  978________________

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

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

mailto:mkl4west@gmail.com


кількість робочих місць -19. у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм. -14 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Лікарня має у власності достатню кількість будівель та споруд, а саме: лікувальний корпус, будівля 
паталого-анатомічного корпусу, господарчий корпус за адресою: 49102. м. Дніпро, вул. Ближня. 31

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Генеральний директор - Чебанов К.О.. пройшов навчання в ТОВ «УК 

«Дніпробуд». перевірка знань проведено комісією Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, а саме:

;  Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 
нормативно- правових актів з охорони праці (витяг з протоколу № 65/4.4/2018 від 
02.04.2018року).

Заступник генерального директора з технічних питань (відповідальна по нагляду за 
організацією безпечної експлуатації ліфтів, наказ по лікарні № 66 від 02.01,2020року за № 66 ) -  
Дорошенко С.А.. пройшла навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд», перевірка знань проведено комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, а саме:

= Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 
нормативно- правових актів з охорони праці (витяг з протоколу ТОВ «УК «Дніпробуд» № 
229/4.4/2017 від 05.10.2017року. Заявка для повторного проходження навчання та 
перевірки знань надана до ДП «ДНКК «Моноліт» від 13.10.2020року);

- Законодавство про охорону праці («Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
пожежної безпеки України» група з IV ел. безпеки (витяг з протоколу ДП «ДНКК 
«Моноліт» № 1107 від 30.08.2019року);

- НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (витяг з протоколу 
ТОВ «УК «Дніпробуд» № 38 від 23.01.2017року. Заявка для повторного проходження 
навчання та перевірки знань надана до ДП «ДНКК «Моноліт» від 28.07.2020року);

- НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів 
розділення повітря» (витяг з протоколу ТОВ «УК «Дніпробуд» № 88 від 07.02.2018року).

Інженер з охорони праці -  Литвиненко Л.І. .. пройшла навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд», 
перевірка знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, а 
саме:

- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування». «Про об 'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 
нормативно- правових актів з охорони праці (витяг з протоколу ТОВ «УК «Дніпробуд» № 
229/4.4/2017 від 05.10.2017 року. Заявка для повторного проходження навчання та 
перевірки знань надана до ДП «ДНКК «Моноліт» від 13.10.2020 року):

- Законодавство про охорону праці («Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
пожежної безпеки України» група з IV ел. безпеки (витяг з протоколу ТОВ «УК 
«Дніпробуд» № 942 від 31.08.2018 року):

- НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (витяг з протоколу 
ТОВ «УК «Дніпробуд» №  112 від 14.02.2018року.;

- НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів 
розділення повітря» (витяг з протоколу ТОВ «УК «Дніпробуд» № 88 від 07.02.2018року).

Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів та ліфтового господарства (призначена 
відповідальною особою за організацію безпечної експлуатації ліфтів, наказ по лікарні № 66 від 
02.01.2020року) -  Кучеренко С.М ., пройшла навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд», перевірка знань 
проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, а саме:

- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об 'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 
нормативно- правових актів з охорони праці (витяг з протоколу ТОВ «УК «Дніпробуд» № 
1113 від 04.10.2018 року.):



- НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (витяг з протоколу 
ТОВ «УК «Дніпробуд» № 38 від 23.01.2017року. Заявка для повторного проходження 
навчання та перевірки знань надана до ДП «ДНКК «Моноліт» від 28.07.2020року);

;  НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів
розділення повітря» (витяг з протоколу ТОВ «УК «Дніпробуд» № 88 від 07.02.2018року).

Інженер-енергетик (призначений відповідальним за справний стан безпечної експлуатації 
електрогосподарства лікарні, наказ по лікарні № 69 від 02.01.2020року) -  Омельченко І.О., 
пройшлов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд», перевірка знань проведено комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, а саме:

- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об 'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 
нормативно- правових актів з охорони праці (витяг з протоколу ТОВ «УК «Дніпробуд» № 
1113 від 04.10.2018 року.):

2 Законодавство про охорону праці («Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
пожежної безпеки України» група з IV ел. безпеки (витяг з протоколу ДП «ДНКК 
«Моноліт» № 699 від 23.09.2020року).
В лікарні створена служба з охорони праці. Функції служби з охорони праці покладено на 

інженера з охорони праці Литвиненко Любов Іванівну (наказ від 02.04.2007р. №94-Ю. 
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки,
Робота служби охорони праці регламентується Положенням про систему управління 

охороною праці та Положенням про службу охорони праці (наказ від 08.01.2020р. №165): вимоги до 
безпечної роботи встановлені інструкціями з охорони праці, а саме -  «Технологічна інструкція з 
експлуатації ліфтів лікарні». «Інструкція з охорони праці для особи відповідальної за організацію та 
експлуатацію ліфтів лікарні». «Інструкція з охорони праці для ліфтера», «Інструкція з охорони праці 
з електробезпеки». «Робоча інструкція ліфтера».

Наказом по лікарні №  220 від 04.02. 2020 року створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці та безпечної експлуатації ліфтів: Голова комісії: - заступник генерального директора з 
технічних питань -  Дорошенко С.А.. члени комісії: - інженер з експлуатації устаткування газових 
об'єктів та ліфтового господарства -  Кучеренко С.М.. інженер з охорони праці -  Литвиненко Л.І.. 
член профспілкової організації -  Терещенко Г.М.. представник ТОВ «Ліфтреммонтаж Дніпро» - 
Калга С.С.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці; журнал реєстрації наказів; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці: 
журнал видачі інструкцій з охорони праці, журнал огляду ліфтів.

Працівники підприємства, проходять попередні та періодичні медичні огляди у 
встановленому порядку. М едогляд пройшли всі працівники, зайняті при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки. Висновки медичної комісії про проходження медоглядів працівників, надані. В лікарні 
розроблено та впроваджуються «Комплексі заходи щодо досягнення встановлених норм безпеки 
гігієни праці та виробничого середовища, запобігання випадків виробничого травматизму, 
професійних захворювань та аварій на 2020 рік»

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

В лікарні в наявності вся необхідна експлуатаційна документація (паспорти, інструкції з 
користування, тощо), а саме:

;  паспорт
Для технічного обслуговування ліфтів підприємство уклало Договір з ТОВ СП 

«Ліфтреммонтаж Дніпро». .
Ліфти своєчасно проходять експертні обстеження для подовження дозволеного терміну 

експлуатації. ( договір № 1105-20-Д від 28.08.2020р. ; № 002Л віл20.06.2019
експлуатаційної документації,

Працівники лікарні забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального
захисту.

засобів індивідуального захисту,



Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі
Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
НПАОП 0.00-4.12-05.

Лікарня має необхідну кількість нормативно-правових актів з охорони праці (Закон 
Украни «Про охорону праці». Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки». Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05, Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів 
НПАОП 0.00-1.02-08, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1- 
1.21-98, «Типове положення про службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.21-04, «Типове положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05), 
«Типове положення про комісію зпитань охорони праці підприємства» НПАОП 0.00-4.09-07, 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98. «Порядок 
опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві» НПАОП 0.00-6.03-93. «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників» НПАОП 0.00-7.11-12) та інші нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази.

мативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Чебанов К.О. 
(ініціали та прізвище)

зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / Ґ  2 (Ь ^ р . ______ .

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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