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Вхід. N2
_20 р.
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони нраці та пром ислової безпеки
Відомості про роботодавця: ГІогребищеиська центральна районна лікарня, м.
Погребище, вул. П. Тичин и,54
Є Д Р П О У , код виду діяльності згідно з К В Е Д , прізвище, ім’я та по батькові керівника: для фізичної особи - підприємця:

Код платника податків згідно С Д Р1 ЮУ 37179654
прізвище, ім'я та, по батькові серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання номер облікової картки платника

Код виду діяльності згідно К'ВІ-Д 85.11.1
роботи на висоті понад 1,3 метра.
Павліченко Василь Миколайович т. 04346-2-13-04 ро§г сг1@икг/пеІ
служби і мають відмітку в паспорті);номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Погребище, ГІогребищеиська ЦРЛ.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
«Подільський регіональний страховий центр пожежної к омпа н ії» договір № Р И В
КУ 1 1/073 від 16.11.2016 року.
найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
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цією декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. їх марка

вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті понад
1,3 метра.
Всього 2 робочих місць.
-в тому числі на яких існує ризик виникнення травм: - електромонтер по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання 2 чол., 2 робочих місця;
Для забезпечення робітників використовуються спеціально обладнані пересувні
стремянки.
Інші відомості:
Будівлі:
-поліклініка; -хірургічний корпус, терапевтичний корпус, адміністративний корпус,
пологове відділення, інфекційний корпус, стерилізаційне відділення, харчоблок, пральня,
адмінкорпус господарської частини, в приміщенні якого знаходиться побутова кімната
електромонтерів по ремонту та обслуговуванню електрообладнання.
Головний лікар

Павліченко В,М. пройшов навчання та перевірку знань з

(прізвище, ім ’я по батькові осі, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

наступних дисциплін: законодавчих актів з охорони праці: Правил безпечної роботи з
інструментом та пристроями (ГІГІАРП 0.00-1.30-01); Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті (НГІАРП 0.00-1.15-07); (посвідчення № 93-19-16 від 22.03
2017р. протокол № 93 ), видане ДІЇ «Вінницький навчально-виробничий комбінат Т Р В
«Да-Допомога».
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з
питань охорони праці.

Коценко А.І. - інженер з охорони праці лікарні, призначений наказом головного
лікаря №62 від 19.05.1999 року. Прой шов навчання і виявив потрібні знання із
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
пожежної безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС 4 кв. гр. допуску до і вище 100013 (НГІАОГТ
40.1-1.21-98); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НІІАОП 0.00-1.07-94); Правила
безпечної роботи з інструментом та пристроями (НГІАОГТ 0.00-1.30-01); Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НІ ІАОП 0.00-1.15-07); Правила безпеки
систем газопостачання України (Н П А О П 0.00-1.20-98); СНиП ІІІ-4-80*,(посвідчення №
93-17-16 від 22.03. 2017р. протокол № 93, видане Д П «Вінницький навчальновиробничий комбінат ТОВ «Да-Допомога».
Наказом головного лікаря № 104 від 04.07.2016 року введено в дію з 5 липня 2016
року наступні положення:
- положення про службу охорони праці;
- положення про систему управління охороною праці;
- положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- положення про видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної
небезпеки;
положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці;
- положення про забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок
роботодавця навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасни х випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій. На
підприємстві не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не
пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
Е лект ром онт ер по р ем о н т у та обслуговуванню елект рообладнання Ткаченко О.Л.
допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 100013 в якості
електротехнічного персоналу (присвоєна 3 кв. гр. з електробезпеки), (посвідчення №
372 від 28. 03. 2017р.), видане видане ДП «Вінницький навчально-виробничий
комбінат ТОВ «Да-Допомога».
Е лект ром онт ер по р ем о н т у та обслуговуванню елект рообладнання П исаренко С.В.допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000В в якості
електротехнічного персоналу (присвоєна 3 кв. гр. з електробезпеки), (посвідчення №
373 від 28. 03. 2017р.), видане видане ДГІ «Вінницький навчально-виробничий
комбінат ТОВ «Да-Допомога».
-

Чергова перевірка знань
28.03. .2018 р. Протокол №
ГІДК (позачергова перевірка
знань)
201 р.
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом головного
лікаря ІДРЛ №100 від 05.05.2015 року введені в дію наступні інструкції:
- інструкція вступного інструктажу з охорони праці №1;
- інструкція з охорони праці для електротехнічного персоналу при обслуговуванні і
ремонті електрообладнання напругою до 1000В та вище №3;
- інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню
електрообладнання №58;

- інструкція з охорони праці для працюючих на висоті № 106;
- інструкція по охороні праці при виконанні робіт на приставних драбинах №16;
- інструкція по наданню першої медичної допомоги при нещасних випадках №92
З працівниками лікарні проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові інструктажі
з питань охорони праці на підставі Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться
безпосереднім керівником робіт. Результати проведених інструктажів реєструються у
«Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».
Усі
журнали
реєстрації
інструктажів
нумеруються,
прошнуровуються,
скріплюються печаткою лікарні.
Працівники лікарні забезпечуються згідно норм безкоштовно спецодягом,
сгіецвзуттям та іншими 313. Видано наказ «Про забезпечення засобами індивідуального
захисту працівників лікарні від 12.01.2017р №42 із затвердженими переліками. На всіх
працівників ведуться особові картки обліку видачі і списання засобів захисту.
Всі працівники підприємства своєчасно забезпечуються необхідними засобами
індивідуального та колективного захисту згідно встановлених норм та вимог
Колективного договору.
Ремонтні,монтажні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за
допомогою
пристроїв - приставних драбин, с тр е м ’янок, які у встановлені терміни
проходять випробування та огляди, перед їх застосуванням.
Перелік (кількість) приставних драбин, стрем ’янок,
по кожному відділенні, які
застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця№1, та засоби індивідуального
захисту, які застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2):
Таблиця№ 1
Найменування
кільПротокол
Огляди,
сть
випробування,ої' випробування (дата)
ляду
огляд
ви пробу
(піт.)
вання
Приставні драбини Зм.
і
□рот. №158 від 18.06.12.
18.06.12
18.06.12
2
С т р ем ’янки
Прот. №158 від 18.06.12
18.06.12
18.06.12

№п/
п
1

Посада
Електромонтер

Таблиця №2
Назва 313

Кіл-ть

Костюм х/б
Куртка ватна
Штани ватні
Чоботи робочі
Черевики
Чоботи гумові.

2
2
2
2
2
2

шт.
шт.
шт.
пари
пари
пари

Ж-ти сигнальні
Каски захисні
Окуляри зах-ні
Діелектричні рукавички
Діелектричні боти
Сумки монт-кі
Рукавиці х/б
Інструмент з ізольованим
покриттям
(відверти,
плоскогубці)
Електровим ірювальн і клі щі

2
2
2
2
2
2
2
4

пари
пари
шт.
пари
пари
шт.
пари
шт.

2 шт.

Засоби колективного захисту: діелектричні килимки, плакати та знаки безпеки в
кількості 8 шт.
Працівники лікарні також отримують мийні засоби.
Н ормативно-правова база:
1. Закон України « Про охорону праці».
2. НПАОГІ 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці».
5. Н П А О П 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6.НП А О П 64.2-3.04-98 «Типові
норми безкоштовної видачі спеціального
одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
7. Постанова К М У від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
( застосування) машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки».
8.ДНАОГІ 1.1.10-1.04-01
«Правила безпечної роботи
з інструментом та
пристроями».
9.ДНАОГ1 1.1.10-1.01 -97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».

Павліченко В.М.
ініціали та прізвище)

М.П.
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