
Д Е К Л А Р А Ц І Я 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Первинна 

Оновлена до декларації реєстраційний номер 

Відомості про роботодавця ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРШЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

«ЧЕРНІВЕЦЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» 58023. м.Чернівці, вул. Фастівська,2 
(місцезнаходження, 

КОД з ЄДРПОУ 43342788,15тсі@!икг.пе1. тел./факс 54-08-70 , 
код згідно з ЄДРПОУ. адреса електронної пошти, номер телефону. 

Генеральний директор Грушко Олександр Іванович , 
прізвище, ім'я та по батькові керівника) 

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

за місцезнаходженням роботодавця 58023, м.Чернівці, вул. Фастівська,2 
(адреса) 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта 58023, м.Чернівці, вул. Фастівська,2 
(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється 
(регіон, область тощо, та підстави) 

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" 

ТОВ Страхова компанія «Альфа - Гарант», договір № 05/01-1046-26923 від 08 листопада 2021 р. . 
(за наявності - найменування страхової компанії , строк дії страхового полісу, 

строк дії з 08.11.2021р. по 08.11.2022р. 
номер і дата видачі або "договір не вимагається") 

Я, Грушко Олександр Іванович , 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 

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, устаткування 
підвищеної небезпеки: 
3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 
4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання. 
17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпаклівок на основі нітрофарб, полімерних 

композицій (поліхлорвінілових. епоксидних тощо) . 
(найменування виду робіт підвищеної , 

5.Обладнання що працює під тиском, яке зазначене у Технічному регламенті, обладнання що 
працює під тиском, затвердженому постановою КМУ від 16 січня 2019 р.№ 27. 
У пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою 
КМУ від 28грудня 2016 р.№ 1025. 
Стерилізаторів парових: 
типу ВК - 75 - 2шт, тину ГК - 100 - 4шт. , 

небезпеки та/або машин, механізмів. 



Система постачання газоподібного кисню, кріогенні циліндри типу ХЬ50 СЕ/15.9 Ьаг - 4 шт. 
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

6. Ліфти, а саме: 
пасажирські ЛП - 0463БМЗ - 2 шт. лікарняні ЛБ - 0 5 0 5 - 3 шт. 

які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) 
8. Устаткування напругою понад 1000 В., а саме: 

Трансформаторна підстанція ТП-618-400. ТП-619-630. Дизель-електростанція СГЕП - 500 - РАУ - 4. 
без отримання вілповідного 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 факторів 

Наказ Генерального директора № 83 від 25.05.22р. «ВИСНОВОК» № 01-0622 від 06. 06. 2022 р. 

(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання 
вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки) 

2 0 г г р . 

Примітка. 

0.1. . г . сико 
(ініціали та прізвище к:&рівника юридичної 

особи або фізичної особи - підприємця) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті. 

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці 

Дата « » ^ ^ 20І^<^р.№ ^ ^ ^ 

ДЕРЯТЇРАШ 
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