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до Порядку 

^̂ стоатор у П О ^ у п е П О а С М ДЕКЛАРАЦІЯ 
~ - ^ відповідності матер і^ьно-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Червонорадська центральна міська лікарня 80100, 
Львівська область, м. Червоноград, вул. Івасюка, 2, код ЄДРПОУ - 01996869, 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 
Грондзаль Ігор Володимирович, тел/факс (03249)3'82'29, скегу-1ікагпуа(а)мкг.пеі 

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 виданий. 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
80100, Львівська область, м, Червоногуад, вул. Івасюка,2 

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 Згідно додатку 1 до 
Порядку і правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788, 
страхування не проводиться, так як лікарня не є об'єктом підвищеної 
небезпеки. 

(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 , Грондзаль Ігор Володимирович 
(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 метра: 2. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із 
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (балони з 
медичним киснем): 3. Зварювальні роботи. ___ 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, к р а ї н а ^ д ^ н ^ ^ ^ ^ та/або експлуатуються 

(застосовуються) 6^І%)^ШІІННЯ ЩДПОСІДІІЛО дозволу ~ 
л/сшс ІСНУЄ тдвии^^ний ри\^іік Атр1^^^йщ троям 

кшькють робочих місщ,, у тому числі ^йх; на як^іх.існує"під^й^ий ризик виникнення іравм. 

будівель і споруд (приміщень), п р ^ ї ^ ^ б ^ структурних підроздЩ 

4 : ? ^ 



Інші відомості 7. Грондзаль Ігор Володимирович - головний лікар, відповідальний 
за дотримання вимого законодавства з питань охорони праці в цілому по лікувальному 
закладу: 

2. Наливайко Зіновій Іванович - заступник головного лікаря з технічних питань, 
відповідальний за дотримання вимого"^ законодавства з питань охорони праціпри 
експлуатації кисневих балонів, зварювального обладнання: 

3. Очеретний Василь Микитович - провідний інженер адмінгоспу, відповідальний за 
дотримання вимого законодавства з питань охорони праці при експлуатації 
електромережі та електрообладнання. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
В Червоноградській ЦМЛ наявні служба охорони праці в особі Зусько 

Валентини Іванівни, провідного інженера з питань охорони праці, інструкції з питань 
охорони праці по видах робіт, інструкції про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці. Працівники Червоноградської ЦМЛ у встановлені терміни 
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 

В Червоноградській ЦМЛ створені необхідні умови для безпечного виконання 
заявлених робіт. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами 
індивідуального захисту згідно норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту для виконання заявлених в Декларації 
робіт). Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 
занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної роботи з 
інструментом та пристроями, 

Червоноградській центральна міська лікарня забезпечена нормативно-правовими 
актами з питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в 
Декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та 
навчання з питань охорони праці з плакатами та нагляднгши посібниками. Розроблені 
екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадаами та 
професіями. 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

гасіруктажу^^ань охерони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

трмф:^н(^Щ)атіс^'ж'ілгсЩр\ально-техшчиої бази навчально-методичного забезпечення) 

(ініціалб та п р і ^ щ е ) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб 'єктів господарювання у 
торіальноліу рргая ї Д.^вжішаііІ ^00(^3 ОДарюватя ^у територіальному зрїтая дііржішаїїі 

Головне управління Держп 
у Львівській області 

Примітки: 1. Фізична о с о і а ^ А Е Ж І ї ^ Х Ш і А Н О л̂ ,̂ *>цуу щі^Уає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, 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.". 


