ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 922
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства
Немирівська центральна районна лікарня
(найменування суб’єкта господарювання)

22800 Вінницька обл.

м.Немирів,.вул.Євдокименко,21 _

_________ КВЕД 86.10___ _______________________ _
(місцезжш ^жедш і ^бЧтста^господарювання)

_

(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)
Т к а ч у к П ав л о В я ч е с л а в о в и ч
(прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)

Телефон___ (04331)2-27-48__________________
Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської
діяльності:
ремонтні роботи,що виконуються на висоті понад 1,3м(п.7 додаток 6)
5 (п'ять), 4-електромонтера по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування,1-штукатур.
В Немирівській ЦРЛ наказами по лікарні прзначені:
відповідальний за охорону праці та пожежну безпеку-Оцупок Юрій Петровичзаступник головного лікаря по медичній частинінаказ №25 від 03.01.18р.
відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію
електрогосподарства-Саранчук Іван Васильович-інженер-будівельник наказ№17
від 03.01.18р. ;
відповідальний за транспортування, зберігання та експлуатацію кисневих
балонів,за безпечну експлуатацію автоклавів,ліфта,за безпеку руху
транспорту,ОП при роботах на висоті,з інструментами та пристроями
,безпечна експлуатація котлів-Саранчук Іван Васильович-інженербудівельник накази №№19,27,26,22, від 03.01.18р
Наявність служби ОП: В лікарні наказом №31 від 03.01.18р.створена
служба охорони праці.Затверджено Положення про службу охорони праці та
Положення про організацію роботи з ОП.
Інформація про інструкції з ОП:
в лікарні розроблені та затверджені інструкції з ОП по професіям та видам
робіт згідно положення:накази №98 від28.04.16р,№113 від 07.06.16р. №13
від 03.01.17р. №105 від 08.09.17р.
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань ОП:
в лікарні розроблено та затверджено Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань ОП,створена постійно діюча комісія з
перевірки знань,з питань охорони праці,затверджено план-графік,згідно
якого проводиться навчання та перевірка знань..Члени комісії пройшли
навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні
праці,електробезпеці,та мають посвідчення про перевірку знань ^ -
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Немирівська ЦРЛ
(місце провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності
або видів господарської діяльності)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі
добровільного страхування) відповідно до Закону України “Про страхування”
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата видачі)

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для
провадження зазначених дій щодо здійсн^щ н-дпсподарської діяльності або видів
господарської діяльності, вимогам закон
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являються від прийняття реєстраційного
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні пере!
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті.

