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Додаток 8
до Порядку

. РЗ-

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
______Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М,/.Пирогова_____________
(для юридичної особи:найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

21018 м. Вінниця, вуя. Пирогова,46 код ЕДРПОУ - 02011031, КВЕД 86.10.
платників згідно з ЕДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище

Жупанов Олександр Борисович,_______________________________________
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);

_____ тел./факс (0432)67-6087 уокІір(а)і. иа
номер телефону, телефаксу, адреса телефонної пошти;

21018

м.Вінниця, вул. Пирогова,46________________________________________

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

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди____________________________________________
_______________________________________(Найменування страхової організації), ______________________________ _____________________

(строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільнгого аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

_____ Я , Жупанов Олександр Борисович___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки

Зберігання балонів із стисненим газом (киснем)_______________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,кількість

робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

споруд, (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Кількість робочих місць - 2 (два) в тому числі тих на яких існує підвищений
ризик ваникнення травм, а саме :
- Слюсар кисневої служби -2 (два) робочих місця, 2 чоловік.
Виробничий об’єкт знаходиться в м.Вінниці вул. Пирогова 46.
Інші відомості відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформацій про
проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, засобів індивідуального
захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного
забезпечення:
Головний лікар ВОКЛ ім. М.І. Пирогова - Жупанов Олександр Борисович.
Пройшов навчання та перевірку знань з: Законодавчих та нормативних актів з питань
охорони праці, ПБЕСС - IV кв. гр. до ЮООв., ПББЕ ліфтів, ПББЕ посудин, що
працюють під тиском, ПБ систем газопостачання, ПБ при виробництві та споживанні
продуктів розділення повітря. Протокол №100 від 27.03.2017р. Центр підвищення
кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва Вінницького аграрного
університету. Посвідчення №100/1.
Наказом головного лікаря ВОКЛ ім. М.І.Пирогова №109 від 22.11.2017р.
створена служба охорони праці лікарні під керивництвом інженера з ОП Борачука
Олександра Олександровича. Пройшов навчання: Законодавчих та нормативних актів
з питань охорони праці, ПБЕСС - IV кв. гр. до ЮООв., ПББЕ ліфтів, ПББЕ посудин, що
працюють під тиском, ПБ систем газопостачання, ПБ при виробництві та споживанні
продуктів розділення повітря. Протокол №100 від 27.03.2017р. Центр підвищення
кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва Вінницького аграрного
університету. Посвідчення №100/2.
Наказом головного лікаря ВОКЛ ім. М.І. Пирогова №3 від 02.01.2018р.
призначені відповідальні особи за стан охорони праці в підрозділах лікарні та
відповідальний за збереження балонів із стисненим газом заст.горловного лікаря з
технічних питань Яніцький В.І.
Наказом головного лікаря ВОКЛ ім. М.І. Пирогова №109 від 22.11.2017р.
створено комісію з охорони праці:
- голова комісії - Яніцький Володимир Іванович. Пройшов навчання:
Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, ПБЕСС - IV кв. гр.
до ЮООв., ПББЕ ліфтів, ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПБ систем
газопостачання, ПБ при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря. Протокол №100 від 27.03.2017р. Центр підвищення кваліфікації,
післядипломної освіти та дорадництва Вінницького аграрного університету.
Посвідчення №100/9. Пройшов навчання: НПАОП 0.00 - 1.71-13 Правила ОП

під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00 - 1.15 - 07 Правила
ОП під час виконання робіт на висоті. Протокол №431 ввід 27.09.2017р. В ТОВ
«Вінницький ЕНЦ». Посвідчення №431/19.
- члени комісії - головний енергетик Пигичко Віталій Андрійович. Пройшов
навчання: Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, ПБЕСС IV кв. гр. до ЮООв., ПББЕ ліфтів, ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПБ
систем газопостачання, ПБ при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря. Протокол №100 від 27.03.2017р. Центр підвищення кваліфікації,
післядипломної освіти та дорадництва Вінницького аграрного університету.
Посвідчення №100/2. Пройшов навчання: НПАОП 0.00 - 1.71-13 Правила ОП
під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00 - 1.15 - 07 Правила
ОП під час виконання робіт на висоті. Протокол №431 вьід 27.09.2017р. В ТОВ
«Вінницький ЕНЦ». Посвідчення №431/20.
- Інженер з ОП - Борачук Олександр Олександрович. Пройшов навчання:
Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, ПБЕСС - IV кв. гр.
до ЮООв., ПББЕ ліфтів, ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПБ систем
газопостачання, ПБ при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря. Протокол №100 від 27.03.2017р. Центр підвищення кваліфікації,
післядипломної освіти та дорадництва Вінницького аграрного університету.
Посвідчення №100/11. Пройшов навчання: НПАОП 0.00 - 1.71-13 Правила ОП
під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00 - 1.15 - 07 Правила
ОП під час виконання робіт на висоті. Протокол №431 вьід 27.09.2017р. В ТОВ
«Вінницький ЕНЦ». Посвідчення №431/21.
- Голова профкому - Побережець Леонід Михайлович. Пройшов навчання:
Законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, ПБЕСС - II кв. гр.
до ЮООв. Протокол №120 від 27.03.2017р. Центр підвищення кваліфікації,
післядипломної освіти та дорадництва Вінницького аграрного університету.
Посвідчення №120/25. Пройшов навчання: НПАОП 0.00 - 1.71-13 Правила ОП
під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00 - 1.15 - 07 Правила
ОП під час виконання робіт на висоті. Протокол №431 вьід 27.09.2017р. В ТОВ
«Вінницький ЕНЦ». Посвідчення №431/22.
В лікарні діють 571 інструкція з ОП для професій і винонання робіт, для слюсаря
кисневої служби при зберіганні балонів з
стисненим газом №40. Інструкції
затверджені наказом головного лікаря №37 від 11.03.2016р.
1. Слюсар з кисневої служби - Левицький К.Б., пройшов навчання та перевірку
знань у ВОКЛ ім. М.І. Пирогова: з ПБЕЕС - 2 кв. гр., правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1-59-87. Протокол №9
від 21.04.2017р.,
2. Слюсар з кисневої служби - Абраменко А.А., пройшов навчання та перевірку
знань у ВОКЛ ім. М.І. Пирогова: з ПБЕЕС - 2 кв. гр., правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1-59-87 Протокол №9 від
21.04.2017р.,

Перелік обладнання та індивідуальних засобів захисту.
Найменування

№
п/п

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кількість

Протокол
випробовування

1 шт. на рік
1 шт. на рік
1

Нормативно-правова база.
Закон України «Про охорону праці».
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу ОП.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань ОП.
НПАОП 64.2-3.04-98 Типові норми безкоштовної видачі спец, одягу, взуття та
інших 313 працівникам.
Постанова КМУ від 07.02.18р. №48.
НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів.
НПАОП 0.00 - 1.71-13 Правила ОП під час роботи з інструментом та
пристроями.
НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском.

