
(„СЗ У,;РАЇНА 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СТАРОСАМБІРСЬК.ОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 
"СТАРОСАМБІРСЬКА ЦЕНТРАЛЬЬб̂  

РАЙС:-ІІ ІЛ ЛІКАРНЯ" 
код о ії}97297 

82000, Львівська оОл., Старосамбірський р-н, 
м.Старі-іи Самбір. нул.Леса Галицького, 86 

№ 

На М» від _20 р. 
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-техні 

ЛЬВІВСЬКА ИІЇЙАРАДА 
І ЦЕНТР НАДАН^̂ МІН^ТР^̂ ;; ПОСЛУГ м.ЛЬВОВД 

Адмініаратор* Додаток 8 

до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
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Д Е К Л А Р А Ц І Я 

Ічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця К О М У Н А Л Ь Н И Й ЗАКЛАД СТАРОСАМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

«СТАРОСАМБІРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, і 

місцезнаходження: 82000, Львівська область, Старосамбірськийрайон, м. Старий Самбір, 

вул..Л.Галицького,86 

код згідно з ЄДРПОУ:01997297 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону: В.О.головного лікаря Скипакевич Галина 

Василівна, 0323821586 

телефаксу:0323821586 

адреса електронної пошти $1г$сгІпІ¥а@§таіІ.сот; 

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; 

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

устатковання підвищеної небезпеки) :хірургічне відділення, відділення анестезіології та інтенсивної 

терапії, акушер-гінекологічене відділення ,що розміщені за адресою:82000. Львівська область, склад 

для зберігання балонів , що розміщений за адресою: Старосамбірськийрайон, м. Старий Самбір, 

вул..Лесі Українки ,13 

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 проводилось 

(дата проведення аудиту) 

Я, В.О. головного лікаря Скипакевич Галина 

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

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: 

зберігання балонів із стисненими та зрідженими газами/кисень, пропан бутан,вуглекислоти/(п.18 

додаток 6 до порядку «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки» 

затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107). Кількість робочих місць 55 (1 

відповідальний за транспортування балонів по території установи,за виконання вантажно-

розвантажувальних робіт,експлуатацію балонів - монтажник санітарно-технічних систем і обладнання 
І : 1 

Василівна 

підприємця) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

Вх. 20_ 



; 1 відповідальний за посудини, що діють під тиском,завідувач господарством, 53 особи - лікарі та 

сестри медичні, що експлуатують обладнання підвищеної небезпеки), кількість будівель та споруд - 1 . 

(найменуваннявиду 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 відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

будівелі споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: Завідувач господарством Андрієчко Роман Миколайович- відповідальний за справний 

стан та безпечну дію посудин під тиском (кисневих систем, обладнання, посудин, що діють під тиском), 

призначений наказом по комунальному закладі Старосамбірської районної ради «Старосамбірська 

центральна районна лікарня» № 19 від 02.01.2019 року, посвідчення № 12-15/6 від 22.04.2016 року , 

протокол № 12-102 від 22.04.2016 року;,відповідальний за транспортування балонів по території 

установи,за виконання вантажно-розвантажувальних робіт,експлуатацію балонів- монтажник 

санітарно-технічних систем і обладнання Фещак І.П., який пройшов спеціальне навчання та перевірку 

знань,посвідчення №12-19/19 04.05.2018 року ,протокол № 12-97 від 04.05.2018 року.Наявна служба 

охорони праці в кількості -однієї особи, в установі розроблені інструкції з охорони праці на види робіт 

та устаткування, працівники проходять навчання та інструктажі з питань охорони праці, наявна 

експлуатаційна документація, засоби індивідуального захисту, наявна нормативно-правова та 

матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення, 

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

безпеки; наявністю служби охорони пращ, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

експлуатаційної документ4Цн',(̂ а£!Обів- шодвадального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-

/ Г-. методичного забезпечення) 

Г.В.Скипакевич 

(підпис) ^ 7 (ініціали та прізвище) 

16.01. 2019 р. V " '?;''^^"Т^''"^" Головне управління Держпраці 
' " ' ' -̂ .'• ' ' ^, . у Львівській області . : 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб бктів господарювання у територіальному органі Держпраці 

Л ат9 2 0 / ^ р . N І З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає 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.". 


