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Додаток 8 
до Порядку (в редакції постанови 
Кабінеіу Міністрів України від 7 лютого 
2018 р. N48) 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
в ідповідност і м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї бази 

в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь охорони п р а ц і 

Відомості про роботодавця 
Комунальний зактд «Львівська обласна лікарня відновного лікування №3», 

(для юридичної особи: иаймену'вання юридичної особи, 
80193, Львівська область, м. Соснівка, вул. Грушевського. 36. код ЄДРПОУ -34400985. 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 
Баранюк Богдан Іванович, тел. ЮЗ249) 3-41-54. 8отіукаІУІЗ(д)мкг.пеі 

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

номер телефону, телефаксу, адреса елекгронної пошти; 

Д.-Ш фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданиіі, місце проживання, реєстріщійний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
80193. Львівська область. м.Соснівка, вул. Грушевського. 36 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, усіатковання 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 
відповідачьності перед третіми особами, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.08.2002р. №1788, страхування не проводиться, оскільки ліь 
не є об'єктом підвищеної небезпеки 

лікарня 

(найменування еірахової компанії, 

стіюк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

не проводився 

Я, Баранюк Богдан Іванович. 
(дата проведення аудиту) 

(прізвище, ім'я та по баті>кові 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, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра 
(найменування вид)' робіт 

підвищеної небешеки 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 
Два робочих місця, на яких існує підвищений ризик отримання травм 

відповідного дозволу, кількість робоу^^ця і̂̂ ' 2;*!5іу числі тих. 

на яки.к існує підвищений ризик ви: 

і споруд (приміщень), в 

(цехів, дільниць, струк^^ш: 



Інші відомості 
1. Баранюк Богдан Іванович - головниіі лікар, відповідальний за дотршіання вимог 
законодавства з питань охорони праці в цілому по лікувальному закладу. . 
2. Коивай Тетяна Павлівна - завідувач господарством, відповідальна за 
дотршіання вимог законодавства з питань охорони праці при експлуатації 
електромережі та електрообладнання та виконання робіт на висоті понад 1.3 метра. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

В К'З «Львівська обласна .пікарня відновного лікування №3» наявні служба охорони 
праці в особі Шевчук Надії Василівни. ін,женера з охорони праці II категорії інструкції з 
охорони праці по видах робіт, інструкції про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці. Працівники КЗ «Львівська обласна .пікарня відновного лікування 
№3» у встановлені терміни прошили навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 

В КЗ «Львівська обласна лікарня відновного лікування №3» створені необхідні умови 
для безпечного виконання заявлених робіт. Працівники забезпечені спецодягом, 
спеивзуттям. засоба.ми індивідуального захисту для виконання заяв.аета в Декларації 
робіт. Засобам індивідуапьного захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 
занесенням у відповідні журнат, які передбачені Правилами безпечної роботи з 
інструментом та пристроями. 

КЗ «Львівська обласна лікарня відновного лікування №3» забезпечений нор.мативно-
правовими актами з питань охорони праці, в тому числі необхідними для виконання 
заявлених в Декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного 
інструктажу та навчання з питань охорони праці з тіакатами та наочними 
посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці 
за посадами та професіями. 

наявністю слу/кби охорони праці, інеірукцій про проведення навчання та 

інсірукгажу з питань охорони праці, експлуатаиіппої документаш^̂ і̂ібіЗ і̂Л в̂йуішьного захисту. 
иормативно-правової та матеріально-технічної ба 

(підпис) 

4 ^ ^ іЛ. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці Ш М)^(и.КЯ1.^Я^ р . К ,Ш/^<Р. 

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на ш 
виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт під̂ и 
машпн, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 

Головне управління Держпр-• 
У Львівській області 

них з ме-юю забезпечення 
вання) 

2. Реєсгііаі.цйний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від ного прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті". 


