Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

Комунальний заклад «Кашперівський дитячий
туберкульозний санаторій «Лісова пісня»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

22121, Вінницька область, Козятинський район, с. Кашперівка, провулок Санаторний, 1
місцезнаходження.

Код платника податків згідно ЄДРПОУ 20098871_______________________________________
Код виду діяльності з К ВЕ Д 86.10- діяльність лікарняних закладів
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

________ Сокоринська Л ю бов М ихайлівна - виконуюча обов ’язки головного лікаря
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 повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті);

телефон (0434) 23-02-36
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

22121, Вінницька область, Козятинський район, с. Кашперівка, провулок Санаторний, 1
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої^ шкоди:
(найменування страхової компанії.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

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

цією декларацією підтвердж ую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті понад
1,3 метра
(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, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик
виникнення травм 1(1 чол.), а саме:
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування — 1
робоче місце (1 чол.)
Характеристика будівель:
Лікувальний корпус — окремо розміщена двоповерхова будівля, яка введена в
експлуатацію в 1982 році з висотою кожного поверху 3,2м, загальна площа корпусу
складає - 346,34 кв.м.
*
Кухня, бухгалтерія —окремо розміщене одноповерхове приміщення, яке введене в
експлуатацію в 1954 році, висота приміщення 3,2м, загальна площа - 174,5 кв.м.
Фізіотерапевтичний кабінет —окремо розміщене одноповерхове приміщення, яке
введено в експлуатацію в 1990 році, висота приміщення 3,2м, загальна площа 174,02 кв.м.
а ш
^

\
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Клуб-їдальня - окремо розміщене одноповерхове приміщення, яке ведено в
експлуатацію в 1984 р., висота приміщення 3,2м., загальна площа - 267,7 кв.м.
Адміністративна будівля - окремо розміщене одноповерхове приміщення, яке
ведено в експлуатацію в 1954 р., висота приміщення 3,2м., загальна площа 103,2 кв.м.
Склад господарський - окремо розміщене одноповерхове приміщення, яке
ведено в експлуатацію в 1982 р., висота приміщення 3,0 м., загальна площа 37,1 кв.м.
Продуктовий склад - окремо розміщене одноповерхове приміщення, яке
ведено в експлуатацію в 1985 р., висота приміщення 3,0 м., загальна площа 38,10 кв.м.

Інщі відомості.
Загальну відповідальність за стан охорони праці в Комунальному закладі
«Кащперівський дитячий туберкульозний санаторій «Лісова пісня» несе
виконуючий обов’язки головного лікаря Сокоринська Любов Михайлівна, яка
пройшла навчання та перевірку знань законодавчих та нормативних актів з
питань охорони праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів 2 кв .гр. до 1000 В. Підстава: протокол засідання
комісії з перевірки знань від 23.08.2017 року № 324 посвідчення № 324-1/17.
Наказом викон)чочого обов’язки головного лікаря Комунального
закладу «Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій «Лісова пісня» 9
січня 2015 року створена служба з охорони праці, яку очолює інженер з
охорони праці Задорожнюк Любов Володимирівна, яка пройшла навчання та
перевірку знань законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці,
ПБЕЕС. Підстава; протокол засідання комісії з перевірки знань від 29.09.2016
року №262, роботи на висоті понад 1, З метри . Підстава; протокол №458/0118 від 09.07.2018 року
Наказом виконуючого обов’язки головного лікаря від 02.01.2018 року
№23 зі змінами згідно наказу №94 від 02.05.2018 року відповідальними за
виконання вимог нормативних актів з охорони праці та навчання призначено
керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання та перевірку знань
з питань охорони праці: протокол № 324 від 23.Ю8.2017 року, протокол №25916/18 від 26.04.2018 року, протокол № 458 від 09.07.2018 р. ТОВ «Навчальний
центр «МІОН», «Сигнал».
Наказом виконуючого обов’язки головного лікаря від 02.01.2018 року
№35 зі змінами згідно наказу X» 109 від 24.07.2018 року та наказу Х^ПО від

24.07.2018 року створено постійно діючу комісію по проведенню навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки посадових осіб і
працівників, що виконують роботи на устаткуванні підвищеної небезпеки,
виконання робіт на висоті понад 1, З м. в складі посадових осіб, які атестовані:
Голова комісії: Сокоринська Любов Михайлівна - в.о. головного лікаря.
Задорожнюк Любов Володимирівна - інженер з охорони праці;
Комапшя Микола Володимирович - завідувач господарства.
Наказом виконуючого обов’язки головного лікаря Комунального
закладу «Кащперівський дитячий туберкульозний санаторій «Лісова пісня»
від 01.02.2018 року проведено медичні огляди працівників санаторію.
Визначено працівників, які мають позитивний медичний висновок, пройшли
навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час виконання робіт
на висоті» та допущені до виконання робіт на висоті. З працівниками, які
допущені та виконують роботи на висоті, проводиться цільовий інструктаж з
питань охорони праці.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» розроблено
та введено в дію «Систему управління охороною праці» до складу якої входить
«Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок
проведення навчань і перевірки знань з питань охорони праці».
Наказом виконуючого обов’язки головноґо' лікаря Комунального закладу
«Кащперівський дитячий туберкульозний санаторій «Лісова пісня» від
06.10.2017 року №80 затверджено інструкції з охорони праці, по яким
проводяться інструктажі по охороні праці та видано на руки під підпис.
Працівники санаторію своєчасно та в повному обсязі забезпечуються
необхідними засобами індивідуального та колективного захисту, спец одягом
та спецвзуттям згідно Наказу Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірнич'ого нагляду від 16.04.2009 р. №62.
Роботи що виконуються на висоті понад 1, З м. здійснюються за
допомогою драбини. Перелік приставних драбин які застосовуються при
виконанні робіт на висоті (таб 1)
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Засобами колективного та індивідуального захисту Комунальний заклад
«Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій «Лісова пісня»
забезпечений: протигазами, діелектричними ковриками, рукавицями,
захисними окулярами, щитками захисту, захисними заземленнями,
пристроями автоматичного відключення.
Працівники санаторію отримують миючі засоби.
Нормативно-правова база.
1. Закон України «Про охорону праці».
2. Положеїшя про службу охорони праці.
3. Положення про порядок проведення навчань та перевірки знань з питань
охорони праці.
4. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
5. Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту працівників.
6. Положення про «Порядок розслідування та облік нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві.»
7. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.» ^
8. Постанова КМУ від 26.10.2011 М 1107 Шро затвердження порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.»
9. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
10. «Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями.»
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