Додаток 8
до Порядку;
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Центральна міська лікарня м. Борислава
Львівська обл., м. Борислав,
вул Весняна, 34, код ЄДРПОУ 20763591 КВЕД неприбуткова організація, головний лікар Головчак
В.С. , Львівська обл., м. Борислав, вул Весняна, 34
(для юридичної особи: найменування
юридичної особи, місце ії державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду
діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; номер телефону, телефаксу, адреса
електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) мащин,
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
немає
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я, Головчак Віталій Степанович
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
- ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім
робіт верхолазних та скелелаз них, що виконуються на висоті 5 метріва і більше над поверхнею
грунту, з перекриття або робочого пастилу та робіт, що ВИКОНУЮТЬСЯ за допомогою підйомних і
підвісних килисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників (п.7 додатку 6 «Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою КМУ від
26.10.2011р. №1107) Кількість робочих місць 5 ( 1 електромонтер по обслуговуванню обладнання, 4
робітники з поточного ремонту), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -5; кількість будівель і споруд -14.
інші відомості : Головний лікар Головчак В.С, згідно наказу по установі, відповідальний за
електрогосподарство Симович Микола Дмитрович (інженер-епергетик) посвідчення №023215 від
20.09.2017р. IV гр., відповідальний за видачу наряд-допусків на виконання робіт з підвищеною
небезпекою Симович М.Д. Перелік робіт, які виконуються по наряду- допуску переглянуті і
затверджені .В установі діють інструкції з охорони праці для електрика та робітника з поточного
ремонту, по безпечному веденню робіт із застосуванням драбин та підставок. По даних інструкціях
1р в З місяці керівник робіт проводить інструктаж. Один раз на рік працівник проходить навчання і
перевірку знань з охорони праці при постійно діючій комісії Протокол №13/17 від 22 червня 2017
року для електромонтера та №117^»іЯ'24.11.2017р. для робітника з поточного ремонту. Працівники
рукавицями. В" установі є
забезпечені засобами дивід>а?Гьного захисту - масками, діелектричними
"
три розкладні драбин вибитою до 2 - ^ е т р і в . Діє служба охорони прауці в кількості - 1 особа.

Головчак В.С.
(ініціали та прізвище)
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