ДРС Л А РД Й ^ВІДП О ВЩ Н О С ТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ
РАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
Відомості про роботодавця - Комунальне підприємство «Козятинська
центральна районна лікарня Козятинської районної ради»
Місце державної реєстрації юридичної особи; 22100 Україна, Вінницька
область, Козятинський район, місто Козятин, вул. Винниченка, 9;
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ - 35814729 , вид діяльності згідно з
КВЕД 86.10. Кравчук Олександр Миколайович, тел.. (4342) 2-25-05 місце
(адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 22100 Україна, Вінницька
область, місто Козятин,
вул. Винниченка,9. Інформація про наявність
договору страхування цивільної відповідальності передтретіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: головнийлікарКП
Миколайович,

Я,

«Козятинської

ЦРЛ»Кравчук

Олександр

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та
умов параці вимогам законодавства з питань охорони праці під час
виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: ремонтні, монтажні,
будівельні та інші роботи , що виконуються на висоті понад 1,3 метри, крім
робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 м. і більше
над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних
підіймачів та будівельних підйомників. Кількістьробочихмісць - 1 (одне) в
тому числі тих на якихіснуєпідвищенийризиквиникнення травм, а саме:
Електромонтер з обслуговуванняелектроустаткування - 1 (одне)
робочемісце. Виробничийоб’єктзнаходиться в м.Козятин, вул. Винниченка,
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Козятинської ЦРЛ -Кравчук Олександр Миколайович, пройшовнавчання та
перевіркузнань з законодавчих та нормативнихактів з питаньохоронипраці ,
ГІБЕСС-ІІІ гр.до 1000 в., ПББЕ посудин, щопрацюютьпідтиском, ПБ систем
газопостачання,
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виконанняробіт на висоті, Правил охоронипраціна автотранспорті. Протокол
№ 46від23.02.2017 р. Вінницький ЕТЦ № 192/32-17.
Наказом головного лікаря Козятинської ЦРЛ № 30-д від 12.01.2017 р.
створена служба охорони праці лікарні під керівництвом інженера з ОП
МаксимишиноїЗої Миколаївни. Пройшланавчання: Законодавчих та
нормативнихактів з питаньохоронипраці, ПБЕЕС ІУ гр.доЮООв. НПАОП
40.1- 1.21-98, Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів-НПАОП 0.001.02-08,Правил
будови
і
безпечноїексплуатації
посудин,
працюючихпідтиском - НПАОП 0.00-1.59-87, Правил безпеки при
виробництві та споживанніпродуктіврозділенняповітря - Н П А О П О . О О 1.65-88, Правил охоронипраці на автотранспорті НПАОП 0.00-1.62-12,
Правил охоронипраці при виконанніробіт на висоті. Протокол №192 від
08.06.2017 р.Учбово - виробничийкомбінат «Сигнал».Посвідчення № 215/1617.
Наказом головного лікаря Козятинської ЦРЛ № 107-д від 01.03.2017 року
призначені відповідальні особи за стан охорони праці в структурних
підрозділах лікарні. Наказом головного лікаря Козятинської ЦРЛ № 70-д від
08.02.17р. створено комісію по перевірцізнань з охоронипраці:
- голова комісії -Кравчук Олександр Миколайович, пройшов навчання та
перевірку знань з законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці,
ПБЕСС -III гр.до 1000 в., ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПБ
систем газопостачання, ПБ при виробництві та споживанні продуктів
розділення повітря. Правил охоронипраціпід час виконанняробіт на висоті,
Правил охоронипраці на автотранспорті. Протокол № 46від23.02.2017р.ДП
«Вінницький експертно-технічний центр».Посвідчення № 590/13-17.
- заступник голови комісії -Білокур Віктор Павловича, пройшов навчаннята
перевірку з законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці,
ПБЕСС -IV гр., ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПБ систем
газопостачання, ПБ при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря. Протокол №215 від 22.06.2017 р.Учбово - виробничий комбінат
«Сигнал» . Посвідчення № 216/16-17.
- член комісії -М аксимишина Зоя Миколаївна, інженер з охорони праці.
Пройшла навчання: Законодавчих та нормативних актів з питань охорони
праці, ПБЕЕС ІУ гр. до 1000 В НПАОП 40.1-1.21-98, Правил будови і
безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском-Н П А О П 0.00-1.5987, Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря - НПАОП 0 .0 0 - 1.65-88, Правил охорони праці на автотранспорті
НПАОП 0.00-1.62-12, Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті.
Протокол №215 від 22.06.2017 р.Учбово - виробничий комбінат
«Сигнал».Посвідчення № 215/16-17.

В лікарні діють 240 інструкцій з ОП і виконання робіт, для електромонтера з
обслуговування електроустаткування № 239. Інструкції затверджені наказом
головного лікаря № 78-д від 13.02.2017 року.
Електромонтер з обслуговування електроустаткування -П етрик Василь
Федорович пройшов навчання та перевірку знань у ТОВ Вінницький
експертно-навчальний центр , з ПБЕСС — ІУ гр до і понад 1000 В., навчання
та перевірку знань в Козятинській ЦРЛ з правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті - НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.71-13
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
Протокол №4 від 23.10.2017 р.
Перелік обладнання та індивідуальних засобів захисту
Найменування

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Кількість

Стрем'янка металева
Костюм х/б
Д/е рукавички
Д/е інструмент (комплект)
Окуляри захисні
Рукавички х/б (пар)
Нормативно-правова база.

Протокол
випробування

1
1
1
1
1
1

1. Закон України « Про охоронупраці»;
2. НПАОП 0.00-4.21-04 Типовеположення про службу ОП;
3. НПАОП 0.00-4.12-05 Типовеположення про порядок проведеннянавчання і
перевіркизнань з питань ОП;
4. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила ОП підчасвиконанняробіт на висоті;
5. НПАОП 64.2-3.04-98 Типові норми безкоштовної видачі спец.одягу, взуття
та інших ЗАЗ працівникам;
6. Постанова КМУ від 26.10.2012 р. №1107;
7.
НПАОП
40.1-1.21-98
Правила
безпечноїексплуатаціїелектроустановокспоживачів;
8. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила ОП під час роботи з інструментом та
пристроями.

Головний лікар
Декларація зареєс
Держпраці.

О.М.Кравчук
>ріальному органі

