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

Відомості про роботодавця:
Радехівська центральна районна
лікарня,
80200, Львівська обл., м.Радехів, вул.
Львівська.З,
ЄДРПОУ-01998101,
КВЕД-86.10,
Грушецький Василь
Григорович
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцеїїдержавної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльно
згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,серія і номер паспорта, к
коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні перекона
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті)

(255)4-10-47,2-29-74,
пасктесі80200@икг.пе{,
80200, Львівська обл., м.Радехів, вул.
Львівська,8
(номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я , Грушецький Василь
Григорович,
(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 т а к и х робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) т а к и х м а ш и н , механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
електромонтажні
роботи на висоті вище 1.3 м, крім робіт верхолазних та ске.челазних, що вико
нуються на висоті 5 м і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу
тароробочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колясок,
механічнічних підіймачів та будівельних
підйомників;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)
1 робоче місце

електромонтера;
(кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
8 будівель та споруд медичного
і господарського
призначення:
поліклініка,
4 лікувальні
корпуси,
гараоїсні приміщення,
пральня, в яких функціонують
14 структурних
підрозділів
лікувального,
амбулаторного
та господарського
призначення.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
головний лікар Грушецький
і організацію праці в цілому;

Васи.чь

Григорович

-

відповідальний

за

стан

умов

та

безпечну

інженер з охорони праці Домбровський
Володгшир Петрович - відповідальний
за
організаційнометодичне керівництво діяльністю структурних
підрозділів й функціонування
системи
управління
по охороні праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх
реалізацією;
завідувач господарством
Літовинський
Ігор Богданович - відповідальний
за електрогосподарство
і
виконання робіт на висоті;
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)
в установі
управління

наявна служба охорони праці (1 працівник), яка працює згідно Положень
охороноісизраці-т£і-гтв-€ф'зісбу
охорони праці (затверджені
08.02.2017р.)'^
ДЕРНІ

про^систему

ш\а9"
О/
20 /Ір ~
^дміністрзтор Тебенько Людмила

в установі розроблені та затверджені
наказом №124 від 26.04.2016 р. інструкції з охорони праці за
професіями та видами робіт: №3 - для електромонтера;
№10 - під час виконання робіт на висоті;
інструкцій з охорони праці,
в установі створена постійно діюча атестаційна
комісія (наказ №о85 від 17.02.2017 р.), члени
комісії пройшли
навчання
та перевірку
знань: Конопка
П.В., заст. гол. лікаря
(протокол),
Домбровський
В.П., інженер з охорони праці (протокол №150 від 10.06.2016р.),
Літовинський
І.Б.
(протокол №14 від 29.07.2016 р.). Електромонтер
Гохман І. С. згідно графіку та
навчальних
програм пройшов навчання та перевірку знань з виконання робіт на висоті (протокол №224 від
06.03.2017 р.), а також проходить у визначені терміни повторні інструктажі
з охорони
праці
згідно вищезазначених
інструкцій (останній
05.01.2018р.)
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
в установі
наявна експлуатаційна
документація
на устаткування,
механізми;
електромонтер
забезпечений
спецодягом
та засобами
костюм х/б, рукавиці х/б та діелектричні,
каска
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

обладнання,
машини
та
індивідуального
захисту:

наявні дві стрем'янки: металева (протокол огляду та випробування
від 12.04.2017р.)
та
дерев'яна
(12.10.2017 р.); навчально-методичні
документи: Положення
про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань ОП працівників медичних установ Радехівського
р-ну; Програми
навчання
посадових
осіб та спеціального
навчання
працівників
з питань охорони праці та
пожежної
безпеки; екзаменаційні
біпети і тести для перевірки
знань
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.Г.
Грушецький
(ініціали та прізвище)

(підпис)
м.п.
^
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