ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З НЙТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
Відомості про роботодавця:
Теплицька лікарня кланового лікування, 23800, Вінницької обл., Теплицького р-ну, смт
Теплик, вул. Незалежності, 2, код ЄДРГГОУ
01982643, тел. (04353) 2-11-30
Красиленко
Іван Федорович, паспорт АА 257332 виданий Теплищьким РВ УМВС у Вінницькій області від
02.07.1996 року, смт Теплик, влл. Аерзфлотська, 1а, хь.З, 2341113452, тед. 0971691807
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації,код платника податків згідно ЄДРПОУ код виду діяльності
згідно з КВЕД прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і
коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідний орган)
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса елекіронної пошти; 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 віяттткодування наслідків можливої шкоди:
______
нем ає___________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. Красиленко Іван Федорович, головний лікар Теплицької ЛПЛ

цією_________________

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

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та Інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата

крім робіт верхолазних та скелелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих

грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що

виконую ться

за допомогою підйомних і

місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

пі якіс.них колисок, механічних підіймачів та будівельних майданчиків.
структурних підрозділів)

Всього 10 робочих місць - 57 працівників:
1 робоче місце - 1 працівник (електрик),
1 робоче місце - 39 працівників (мол медсестра),
1 робоче місце - 5 працівників (ліфтер),
1 робоче місце - 6 працівників (сестра-господиня)
1 робоче місце - 1 працівник (столяр)
1 робоче місце - 1 працівник (сантехнік)
1робоче місце - 1 працівник (пі дсобний робітник)
1робоче місце - 1 працівник (прибиральник території)
1робоче місце - 1 працівник (двірник)
1робоче місце - 1 працівник (прибиральник приміщень)
В и т е вказані роботи виконуються в підрозділах Теплицької лікарні планового лікування, яка
знаходиться за адресою смт Теплик . в у л . Незалежності 2
Характеристика будівель: лікувальний корпус складається з 3-х поверхів та підвалу сполучення
між поверхами виконується за допомогою східних клітин та ліфта. Висота приміщення першого
другого третйого поверху становить - 3,00м, Висота основних приміщень підвалу становить 3.00м.
Площа лікувального корпусу- 1740.30м, підвалу - 675.8м,
Площа будівлі котельні - 300,3м висота 4,3м
Інші відомості:
ні лттовідальність за стан охорони праці в установі несе головний лікар Теплицької ЛПЛ
Красиленко І. Ф„ який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони
праці, в учбовому комбінаті Синіаз-союз посвідчення і№ 37-8-17 (протокол № 37 від 20.02.2017р.).
Ч ягя ттьн у

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони пращ та промислової безпеки, наявність
служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення кавчання та інструктажу з питань о
х
о
р
^
^
^
—

Наказом по Теплицькій ЛПЛ № 197 від 10. 12.13р. створена служба з ОП,
- інженер з о х о р о н и пратті Розній Сергій Григорович, який пройшов навчання та перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці. «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в
учбовому комбінаті Синтез-союз. посвідчення № 478-24-17 (протокол № 478 від 10.10.2017р.)
Наказом від 09.11.2017р. № 176 призначено особи, відповідальні за організацію і безпечне
виконання робіт на висоті зав, господарством Бондар В.М., який пройшов навчання та перевірку
знань законодавчих актів з охорони пралі, електробезпеки, пожежної безпеки. «Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті» в учбовому комбінаті Синтез-союз. посвідчення № 478-2517. (протокол № 478 від 10.10.2017рЛ
Наказом по Теплицькій ЛПЛ від 13.06.2017 №117 створено постійно діючу комісію по
організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці, експлуатації устаткування
пілвитітеної небезпеки в складі осіб, які атестовані на даний час:
голова комісії: Шевчук Г. В. - заступник головного лікаря
члени комісії: Розній С.Г. - Інженер з ОП
_____________ Бондар В.М.- зав, господарством
Відповідальними за виконання вимог нормативних актів по охороні праці та безпечному
виконанню робіт на висоті по Теплицькій ЛПЛ призначено зав. господарством Бондар В. М., наказ
№ 176 від 9.1 і.2017р (посвідчення № 478-25-17 від 10.10.2017р.)
Згідно наказу №157 від 12.10.2017р.проведено навчання при виконанні робіт на висоті більше, ніж
1,3м. з використанням драбин, стрем’янок працівників в кількості 57 чол. ( протокол №3 від
20.10.2017р.,) та щорічно проходять навчання та перевірку знань. Інструкція з охорони праці при
виконанні робіт на висоті № 137, Інструкція з охорони праці під час робіт із застосуванням драбин
і драбинок №138
Список працівників, які мають право виконання робіт на висоті, визначаються наказом по
Тептійпької ЛПЛ. також цим наказом визначається перелік працівників, які мають позитивний
медичний висновок, пройшли навчання і перевірку знань в комісії. Працівники кожний рік
проходять обов’язкові первинні та періодичні медичні огляди у відповідності до «Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України № 246 від 21.05.2007р. Останній медогляд працівників 20.10.2017р.
Працівникам, які виконують роботи на висоті проводяться: вступний, первинний, повторний,
позаплановий та цільовий інструктажі з питань охорони праці.
Відлові лгно лго ст-13 Закону України «Про охорону праці» розроблено до Теплицькій ЛПЛ та
введено в дію «Систему управління охороною праці», до складу якої входять: «Положення про
службу охорони праці»: «Положення про організацію оперативного контролю за станом охорони
праці в підрозділах»: «Положення про навчання працівників з питань охорони праці».
По Теплицькій ЛПЛ ” затверджено 138 інструкцій наказом від 11.04.2016р. №98 інструкції
з охорони праці, з них 7 інструкцій, котрі стосуються безпосереднього виконання даних видів
робіт. Перелік надається:

Назва інструкції

!

Номер
інструкції
№124
№17

Номер наказу,дата
затвердження
11.04.2016
11.04.2016

І.
2.

Інструкція з охорони праці «Для електрика»
Інструкція з охорони праці для молодших медичних сестер

3.

№ 137
№ 138

11.04.2016

4.

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті
Інструкція з охорони праці під час робіт із застосуванням драбин
і драбинок
Інструкція з охорони праці для столяра

№123

11.04.2016

5.

Інструкція з охорони праці для ліфтера

№128

11.04.2016

6.

Інструкція з охорони праці для підсобного робітника

№129

11.04.2016

7.

Інструкція з охорони праці слюсаря-сантехніка

№127

11.04.2016

Запобіжні пояси та засоби захисту періодично проходять випробовування у спеціалізованій
лабораторії з випробувань та вимірювань Теплицьких електричних мереж смт Теплик вул.
Енергетиків 11 (свідоцтво про атестацію №ПУ- 0009/17) від 15.02.2017р, ПаТ «Вінницяобленерго»
Всі працівники установи своєчасно забезпечуються необхідними засобами ішти ні дуального та
колективного захисту згідно встановлених норм та вимог Колективного договору між
адміністрацією і профспілковим комітетом Теплицької ЛПЛ. Роботи по обслуговуванню
електроустаткування, миттю вікон, заміні скла, роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра
виконуються за допомогою приставних драбин, стрем’янок та запобіжних поясів(заміна електро
ламп, складання дров, чистка котлів, роботи в шахті ліфта.штукатурка стін та ін ш е ).
Перелік (кількість) приставних драбин, стрем’янок запобіжних поясів по підрозділу, які
застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1). та засоби індивідуального захисту, які
застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2):

Т аблиця №1

Найменування

№
п/п

К ількість

П ротокол,

(шт„)

випробування,

О гляди, випробування (дата)
огляд

випробування

огляду
1.

Драбина

дерев’яна

до

Протокол

№2

16.10.2017р.

17.10.2017р.

16.10.2017р.

17.10.2017р.

16.11.2017р.

5.12.2017р.

1
від 15.02,2017р.

5м.
2.

Стрем’янка 2м.

Протокол

№2

8
від 16.02.2017р.
о
.3.

Запобіжний пояс

Протокол №375
1
від 5.12.2017р.

Т аблиця № 2 (дані приведені в таблиці на одного працівника)

ПЕРЕЛІК
професій і посад, яким видається безкоштовно спецодяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
п/п

Найменування виробництв, цехів, професій і посад

1.

Молодші медсестри, сестра господиня.

2.

Ліфтер

3.

Двірник, прибиральник приміщень, електрик,
підсобний робітник, столяр

4.

Кочегар котельні

5.

Сантехнік

Найменування спецодягу,
спецвзуття
Халат х/б, бахіли, фартух
Халат х/б, ковпак чи
косинка х/б
Костюм х/б, рукавиці
комбіновані черевики
Костюм х/б, рукавиці
комбіновані черевики
Костюм брезентовий,
рукавиці комбіновані,
рукавиці гумові, чоботи
гумові

Всі підрозділи забезпечені необхідною кількістю засобами колективного захисту: діелектричними
килимами, рукавицями, касками захисними, щитками захисними.окулярами. знаками безпеки,
захисним заземленням, пристроями автоматичного відключення всі підрозділи забезпечені.
Працівники також отримують мийні засоби, Теплицька ЛПЛ забезпечена нормативно-правовою,
матеріально-технічною базою, навчально-методичною літературою.
Нормативно-правова база:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. НП’А ОП 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. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. Постанова КМУ від 26.10.2011р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію ('застосування') машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
7. НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
8. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
9. НПАОП 40.0-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Г оло„

Теплицької ЛПЛ

Красиленко І.Ф.
ініціали та прізвище
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