•;";ІНІСТ0?їОр ШеВЧ
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази в и м о г а м
законодавства з п и т а н ь охорони праці
Відомості про роботодавця КНП. Сокольська центральна районна лікарня», 80000, Львівська обл., м. Сокал
вул. Я. Мудрого. 26, ЕЛРПОУ 01997248, КВШ 86.10
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ
Швед Роман Тгтофійовііч.тел.(03257)

26001. тел/факс (03257) 26001. е-таіІ:8окаІ_сгІ(ф.икг.пеІ

прізвище, ім'я по батькові керівника, номертелефаксу,телефаксу,адреса електронної попгга;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
номертелефону,телефаксу,адреса електронної пошти;
Львівська обл., м. Сокаль. вул. Я.Мудрого. 26
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами с
•ьвідшкодування наслідків можливої шкоди Згідно додатку 1 до Порядку і правіш проведення спи
цивільної відповідальності перед третіми особами, страхування не проводиться, так як ніг ,рі
об 'єктом підвгщеної небезпеки
__^^_^____„„
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного
аудиту заудиту)
охорони праці не проводився
(дата проведення
Я, Швед Роман Тимофійович
(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, устаткування підвищеної небезпеки
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 м; 2. Зберігання балонів, контейнерів та інших ємностей
із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (балони з киснем.).
3. Зварювальні роботи
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
6 робочих місиь. на яких існує підвищений ризик отримати травму (4 Сокаль, 2 Белз)
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості 1. Швед Роман Тимофійович - головний лікар, відповідальний за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці в цілому по лікувальному закладу
2. Шелест В.Д. провідний інженер ЦРЛ призначений відповідальним за електрогосподарство
Сокольської
ЦРЛ та відповідальним за дотримання вимог законодавства та інструкцій з питань ОП при експлуатації
кисневих балонів та зварювального обладнання.
3. Драп 'ятий В. В. призначений відповідальним за виконання робіт на висоті та технічний стан драбин та
стрем 'янок Сокальської ЦРЛ
4.Витко Ольга Яківна - завгосп Белзької лікарні, призначена відповідальним за ел. господарство та за
виконання робіт на висоті і за технічний стан драбин та стрем 'янок
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які віоповідають
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
В КНП «Сокольська ЦРЛ» наявні служба охорони праці в особі провідного інженера з охорони праиі Гайохи
Надії Андріївни, інструкції про проведення навчання то інструктажу з питань ОП. інструкції з питань ОП
по видах робіт. Працівники КНП «Сокольська ЦРЛ» у встановлені терміни пройшли навчання та перевірку
знань з питань охорони праці.
В КНП «Сокольська ЦРЛ» створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт Пр.ч]' > ^
забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно норм безплатної
і
спеціального одягу, спеиіального взуття та інших засобів індивідуального захисту для виконаї
в Деклараиіїробіт.
Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випроб
занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної роботи з інструментом та
пристроями.
.
КНП «Сокольська ЦРЛ» забезпечена нормативно-прововими актами з питань охорони праці, в тому числі
необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного
інструктажу то навчання з питань охорони праці з плакатами то наглядними посібниками. Розроблені
екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забопечення)

24 вересня
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом :
і забезпечення виконання вимог
Порядку видачі дозволів на виконання робіт
(застосування) машин, механізмів.
Ої ІІРбпПРІГИ тя
устатковання підвищеної небезпеки
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті".

