
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від З лютого 2021 р. № 77) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Первинна 

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер 

Відомості про роботодавця КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

вул. Незалежості 1. м.Кіцмань. код згідно з ЄДРПОУ 02005680. 
_місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

Хромюк Володимир Васильович - генеральний директор 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону. 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий. 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, адреса електронної пошти) 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

за місцезнаходженням роботодавця м.Кіцмань вул ..Незалежності 1 
, (адреса) 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта: м.Кіцмань вул..Незалежності 1_ 
(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється 
— ' 

(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі добровільного 
страхування) відповідно до Закону України "Про страхування" 

страхова компанія «Оранта» 12 місяців 
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 

09.11.202ІР №1562817 
номер і дата видачі або "договір не вимагається") 

Я, Хромюк Володимир Васильович 
(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: 

Роботи,що виконуються на висоті понад 1.3 метра 

Нанесення лакофарбових покрить,ґрунтовок та шпаклівок на онові нітрофарб, полімерних 
композицій(поліхлорвінілових,епоксидних) 

Зварювальні, газополум'яні роботи,що виконуються із застосуванням відкритого полум'я 

Обладнання, що працює під тиском ,яке зазначене ; 

1 .у Технічному регламенті обладнання,що працює під тиском,затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019р.№27 (офіційний вісник України 2019р №9 ) 

2. у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску,затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р №1025(офіційний вісник України 2017р №4 

Киснева станція в складі: 

Стерилізтори: автоклав стерилізатор ВК - 75, автоклав стерилізатор ГК-10-3 

1 .Ліфт лікарнянийл саме: 
ЛБ -0505,зав.№604400 2021р 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

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

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" проведено аудит охорони праці 
та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторі 

Наказ№88від12.05.2022р 

Висновоківід _18.05.2022, 
наказу про проведення аудиту, ноі 
законодавства про охорону пр; 
устатковання підвищеної небе 

2022р 

Декларація 

(номер 
тенвцку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог 

влених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів. 

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи 
або фізичної особи - підприємця) 

територіальному органі Держпраці 
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