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Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи: Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2
Місце її держ авної реєстрації: Україна ,21001 м. Вінниця вул. Коцюбинського ,50
Код платника податків згідно з ЄДРПУ: 05484451
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 86.10 діяльність лікарняних закладів.
Прізвище ім ’я та по батькові керівника : Фесун Анатолій Григорович
Номер телефону, т елеф аксу,адреса ел. пошти: Тел.:(0432)27-25-24 Факс 043 27-85-67;
етаіі: гос!сІот-2@икг.пеІ
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 21001 м. Вінниця вул. Коцюбинського ,50

Я, Фесун Анатолій Григорович - головний лікар Вінницького міського клінічного
пологового будинку №2, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази
та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті
понад 1,3 метра.

Кількість робочих місць, в тому числі тих па яких існує підвищений
ризик виникнення травм
а саме:
Електромонтер - 1 робоче місце -1 особа.
Кількість будівель і споруд (приміщення ,їх характеристика):
На земельній ділянці по просп. Коцюбинського,50 розміщені :
Пологовий будинок являє собою триповерхову будівлю площею 3089,65м2.
Сполучення між поверхами виконується за допомогою
лікарняного ліфта. Висота приміщень становить 3 м.

східних клітин та пасажирського

Господарський корпус - Одноповерхова будівля площею 125,3 м2.Висота приміщень 2.9 м .
Гінекологічне відділення являє собою двоповерхову цегляну будівлю, розміщену на земельні
ділянці по вул. Замостянська, 20 , Гінекологічне відділення разом з харчоблоком займає територію
площею 4353 кв. м Сходи - із збірних залізобетонних елементів. .Висота приміщень Зм.
Харчоблок - двоповерхова будівля . В приміщені харчоблоку встановлено вантажний ліфт. Висота
приміщень 2,45-Зм

Вхід. № у&у-/їяф‘■ & " - й £ _ 2 0 & и

Ж іноча консультація На земельній ділянці по вул. Замостянська ,20а розміщена_ - у 9 -ти
поверховому житловому будинку використовуються підвальне приміщення та 1 поверх, займає
площу 0,277 кв.м .Сходи зовнішні - із збірних залізобетонних елементів. Висота приміщень Зм.
Інш і відом ост і :
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки закладу пройшли навчання і виявили потрібні
знання, зокрема
Головний лікар Фесун Анатолій Григорович пройшов навчання та перевірку знань з наступних
дисциплін:
-Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці
-ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000В
-Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)
-Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском(НПАОП 0.00-1.59-87)
-Правил безпеки продуктів розподілу повітря(НПАОП 0.00-1.63-88)
-Правил безпеки продуктів газопостачання
Посвідчення № 139-9-17 (Протокол № 139 від 04.05.2017 ) видане ВНТУ /Ц П П К
-Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
-Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)
-Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13)
Посвідчення № 665-22-17 (Протокол № 665 від 19.12. 2017) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з
питань охорони праці.
Заступник головного лікаря з лікувальних питань - Яровенко Вікторія Миколаївна пройшла
навчання та перевірку знань з наступних дисциплін:
-Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці
-ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000В
-Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)
-Правил безпеки продуктів газопостачання
Посвідчення № 252-40-16 (Протокол № 252 від 27.09.2016) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
-Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском(НПАОП 0.00-1.59-87)
Посвідчення № -153-18/16 (Протокол № 153 від 30.05.2016 ) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
-Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
-Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)
-Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13)
Посвідчення № 665-23-17 (Протокол № 665 від 19.12.2017) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
Інженер з охорони праці Руда Аліна Павлівна - відповідальна за організаційно-методичне
керівництво діяльністю структурних підрозділів та функціонування системи управління з
охорони праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією, яка пройшла
навчання та перевірку знань з наступних дисциплін:
-Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці
-ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000В
-Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)
-Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском(НПАОП 0.00-1.59-87)
-Правил безпеки продуктів розподілу повітря(НПАОП 0.00-1.63-88)
-Правил безпеки продуктів газопостачання
Посвідчення № 135-5-17 (Протокол №135 від 27.04.2017 ) видане ВНТУ /Ц П П К
-Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
-Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)

-Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00-1.71-13)
Посвідчення № 665-25-17 (Протокол № 665 від 19.12.2017) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
Завідуюча господарством Олександрова Людмила Миколаївна відповідальна за стан умов та
безпеки праці господарської частини, яка пройшла навчання та перевірку знань з наступних
дисциплін: -Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці
-ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98) IV гр. до 1000В
-Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)
-Правил безпеки продуктів газопостачання
Посвідчення № 252-41-16 (Протокол № 252 від 27.09.2016 ) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
-Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском(НПАОП 0.00-1.59-87)
П освідчення№ -159-27/16 (Протокол № 159 від 2.06.2016) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
-Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
-Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12)
-Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)
Посвідчення № 665-24-17 (Протокол № 665 від 19.12.2017 ) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
Наявність служби охорони праці
Наказом головного лікаря ВМК Пологового будинку №2 від 11.02.2003 № 10-к на посаду
інженера з охорони праці призначена Руда А.П.
Головний лікар закладу виконує свої зобов’язання з охорони праці, зокрема:
Розроблено, затверджено та введено в дію наказом №63 від 21.01,2014р.
- Положення про систему управління охороною праці
- Положення про службу охорони праці
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці.
Після планового перегляду затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці наказом
від 12.10.2017 №140а
Наказом від 03.01.2017р. № 39 створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у
складі : Голова комісії :Яровенко В.М.(заступник головного лікаря з лікувальних питань ),члени
комісії :Олександрова Л.М.(зав. господарством ), Рудої А.П. (інженера з ОП).
З працівниками закладу проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові
інструктажі, які реєструються у відповідних журналах.
Працівники ВМК Пологового будинку №2 забезпечуються згідно норм та відповідно до
Колективного договору безкоштовним спецодягом, спецвзуття та 313 .Особові картки обліку та
видачі засобів захисту заведені.
Електромонтер з обслуговування електроустаткування Миколюк С.О. пройшов навчання та
перевірку знань :
-ПБЕЕС (НПАОП 40.1 -1.21 -98) IV гр. до 1000В
Посвідчення № 2208 (Протокол № 575 від 8.11.2017) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
-Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
Посвідчення № 2211 (Протокол № 575 від 8.11.2017) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
-Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)
Посвідчення №
632 (Протокол № 2399 від 06.12. 2017) видане ДП ТО В «Синтез-Союз» УКК
Перелік інструкцій, котрі стосуються безпосередньо виконання заявлених робіт ;
№
з/п
1

Н азва інструкції
Інструкція з охорони праці для електром онтера

№ інструкції
№11

№ наказу,
дата затвердж ення
№ 140 а в ід 1 2 .10.2017

2

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті із
застосуванням переносних робіт та стр ем ’янок.

№ 23

№ 140а в ід 1 2 .10.2017

3

Інструкція з охорони праці при виконання робіт з
електроінструм ентом

№ 24

№ 140 а в ід 1 2 .10.2017

Роботи що виконуються на висоті понад 1.3 м виконуються за допомогою пристроїв : приставних
драбин та стрем’янок, які в установлені терміни проходять випробовування та огляд перед
застосуванням.

1

Кількість

Н айм енування

№
з/п

4 шт

С трем ’ян ка м еталева

Протокол
випробування

№1

1.02.2017

Перелік 313 ,яке застосовується при виконанні робіт на висоті
№
з/п
1.

Н айменування

П рофесія

Електрик

Кількість

К остю м х/б
Д іелектричні рукавиці

1
1

Д іелектричні боти

1

К уртка

1

Спецвзуття

1

Нормативно-правова база
1. Закон України «Про охорону праці»
2 . Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин ,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
3. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу ОП
4. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
5. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань ОП
6 . НПАОП 0.00-1.15-07 -Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті .
7. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом , спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
8 . НПАОП 0.00-1.17-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями.
Головний лікар

А. Г. Фесун

М.П.
Декларація зареєстрована у
територіальному Управлінні
«М»
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