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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Дрогобицька районна лікарня №4 с. Новий Кропивник
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

82194, Львівська область,
вул. Довбуша, буд.4,

Дрогобицький район,
ЄДРПОУ 20763705

с. Новий Кропивник,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Марків Андрій Михайлович,

03244-74-303,

Рг14.1ікагпіа(й),етаі1.сот

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону , телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.
ким і коли виданні!, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Львівська область. Дрогобицький район, с. Новий Кропивник, вул. Довбуша, буд.4
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
немає
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я,

Марків

Андрій

Михайлович,

ГОЛОВНЕ У П Р А В Л І Н Н Я
ДЕРЖПРАЦІ

У,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

Вх. №

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 (додаток 6, пункт 6 Порядку)
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць 21, V тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 2 р. м

кількість будівель і споруд - 2

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Марків Андрій Михайлович, Кримінська Оксана Теодорівна, Стойка Ігор Теодорович
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки)

В установі наявна служба охорони прані, діє система управління охорони праці. Наказом
по лікарні від 01.12.2015р. №56 продовжено дію інструкцій з охорони праці для професій і за
видами робіт підвищеної небезпеки. Но даних інструкціях керівник робіт проводить
працівникам первинні та повторні (1 раз на З місяні) інструктажі з питань охорони праці з
записом у Журналі реєсраціУ інструктажів з охорони праці на робочому міспі (останній
повторний інструктаж - 17.07.2018). Відповідно до Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знанб з питань охорони праці постійно-діюча комісія
щорічно згідно плану-графіку проводить навчання і перевірку знань з питань охорони праці
робітників, які працюють на ділянках робіт з підвищеною небезпекою (протокол №9 від
23.10.2017р.; електромонтер лікарні має посвідчення №14/18-11 від 21.06.2018р. IV група з
електробезпеки, протокол перевірки знань №14/18 від 21.06.2018р. (комісія створена на підставі
наказу ГУ Держпраці у Львівській області від 15.06.2018.року №114-Н) Всі члени постійнодіючої комісії пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці у Львові при ДОЗ
ЛОДА (один раз на три роки) та мають носвідчення встановленого зразку. Працівники
забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм видачі. Установу забезпечено
законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці, а також павчальнометодичпими посібниками.
наявністю

служби

охорони

праці,

інструкцій,

інформації

про

проведення

навчання

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального

захисту.

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

А.М. Марків
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
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