
вiдповiдностi-"r#Т#tfJi.*uifr""iбазивимогам
законодавства з питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця

Iнформацiя про наявнiсть договору
перед третiми особами стосовно

Вiдсутнiй

адреса елек,гроннот поцlти;

вiдповiдальностi
можливоi шкоди:

страхування цивiльноi
вiдшкодування наслiдкiв

(нaйменyвaннястpахoвoi.кoмпaнi.i.,сTpoI(лiТ.'

IнформаЦiя прО проведеНня добрОвiпьно.Ь аудмту з охорони працi:
Не проводився

(Дата проведе ння аулиту)

я, оДим ич
(пpiзвище'iм,ятaлoбaтькoвiкеpiвникaЮpиДиЧнoioсoби,uooфl'".й

цiею декларацiею пilдтверджую вiдповiднiсть матерiалъно-технiчноi бази та умов;;;;;;;ffi;;;i#":HT;LI2(] TlIrra.rUqLrTTб -- - Z,

(застосування) таких машин, механiзмiu, у.rurпування пiiдвищеноi небезпеки:

и
- кисне бал



автоклави :

Автоклав вк - 75.зав.J\ь 4566. l983 piK випуск}, - KpaiHa походження - СССР:
- KpaiHa походження - СССР:

Автоклав вк - 75"зав. N9 257З8" 1978 piK випуску - краiЪа походження - СССР,
гк_ -3 М. зав. 169. 1991 piK вип}чскч KpaiHa походження -ссср.

(найменування виду робiт пiдвищеноТ небезпеки таlабо машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки,тип або марка (за наявностi), номер партiТ, дата виготовлення, краТна походження, якi виконуються
таlабо експлуатуються (застосовуються) без отримання вiдповiдного дозволу,

кiлькiсть
ризик виникнення травм -4.

КiЛЬКiСТЬ бУДiВеЛЬ i Спорцд (примiщень)" виробничих об,ектiв (цехi""
дtr"""ц". .rру-.ур"r акушерсько - гiнекологiчногоо
терапевтичного та iнфекцiйного вiддiлення, стерилi.uцй"u.
Iншi вiдомостi

Прiзвище" iм'я та по-баТьковi осiб" вiдповiдальниХ за дотрИманнЯ вимоГ

Чубай HiHa Юхимiвна, iнженер - вiдповiдальна особа за безпечнуексплуатацiю посудин, що працюють пiд тиском (наказ вtд21.10.2019 м157). 
J

наявнiстъ слчжби охооони ппяттi.

В ЗаКЛаДi НаКаЗОМ ВiД 05.05 .20llрj\Гs35-к призначено iнженером з охоронипрацi Ковальчук Вiкторiю Михайлiвну, нак€воМ вiд 29.05.2018р. Ng84затверджено положення про службУ та накЕвоМ вiд 20.05.201sЪ. Ns86затверджено положення про систему управлiння охороною працi напiдприемствi.

В закладi розробленi та затвердженi нак€вом вiд 06.02.2о20р. М42iНСТРУКЦii З ОХОРОНИ ПРацi по професiям та видам робiт згiдно положення:
Iнструкцiя з охорони працi при користуваннi балонами з киснем;
Iнструкцiя з охорони працi при експлуатацiт кисневих балонiв;
Iнструкцiя з охорони працi дrr" .rрuцiвникiв автоклавних.

Вiдповiдно до накЕву вiд 18.05.2020 MI45 створено комiсiя з перевiркизнань з питань охорони працi, у складi:
Голова KoMiciT: Лепеха В.-Б: _ д"ректор кнп ,,здолБунIвськА 

црл,,(посвiдченrrя }lb45 42-14-18 вiд 05.10.20lЪ, 
""дЪ". !П <PiBHeHcbKe ЕТЦ>);Члени KoMic_ir: Хова-гrьчук В.М. - провiдний iнженер з охорони працi(посвiдчення вiд 20.04.20l8p JФ806 -25/|-|8., видане lfl <<PiBHeHcbKe ЕТЦ>);ЧУбай Н,Ю. - iнженер (посвiдчення вiд 18.10.2019 J\b4163-138_19, видане щп<PiBHeHcbKe ETIý).

працiвники пройшли навчання та перевiрку знань з питань охорони працi:протокол вiд 17.09.2020 NчЗ7;
протокол вiд 22.08.20 1 8 М70.
В закладi проводяться iнструктажi: вступний, первинний, повторний,позаплановий, Первинний, повторний, позаплановий iнструктажi закiнrуй.u.,перевiркою знань у виглядi усного опитування осiб, яким.rъьrод""ся iнструктажта вноситься запис у журн€tл реестрацii iнструктажiв з питанъ охорони працi на



в закладi наявнi паспорти та iнша експлуатацiйна документацiя на
устаткування, обладнання, машини, механiзми, вiдповiднi ix схеми розмiщення(зберiгаютъся в прибудовi акушерсько - гiнекологiчного, iнфекцiйного корпусiв
та в стерилiзацiйнiй).

працiвники забезпеченi спецодягом, спецвзуттям, iншими засобамиiндивiдуа,гrъного захисту, вiдповiдно до Положення про порядок забезпеченняпрацiвникiв спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобамиiндивiдуалъного захисту, затвердженого нак€вом Щержгiрпромнагляду24,03,2008 року за }гч53, зареестрованого в Мiнюстi YKparH i\.os.z008 року зам44б/15lз7: Норм безплатноi видачi спецiального одягу, спецiального взуття таiнших засобiв iндивiдуа-гrъного захисту працiвникам загалъних професiй рiзнихгалузеЙ промисЛовостi, затвердЖениХ наказоМ Щержгiрпромнагляду За .11iб2 вiд|6.04.2009 РокУ, заресстрованим в Мiнюстi VпрuiЪй p.05.200g року заNs424 l | 6440, НПАоП 0.00-3. 07-09.

Працiвники забезпеченi необхiдною навч€Lльно-методичною лiтературою
та наглядними посiбниками.

матерiально-технiчна база вiдповiда€ вимогам законодавства з питаньни ,i безпеки.
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В.Б.Лепеха
(пiдпис)

Щеклара-цiя зареестрована у журналi
територiальному органi Щержпрацi 2020 р. jФ

Примir,ки: 1. Фiзична особа - пiдприсмець своТм пiдписом надас зго/lу на обробкуперсональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв навиконаннЯ робiТ пiдвищенОТ небезпеКи,танаексплуатацiю (застосуuuпr"; маuIин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеноi небезпеки. I

2, РесстрацiйниЙ номеР облiковоi картки платника податкiв не зазначаеться фiзичнимиособами, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили
про це вiдповiдному органу дертtавноi податковоi слухсби i маю.гь 

"iдrirпу в паспортi.
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Управлtнt-lll /1ержпрапi у PiBHeHibKiй оGлЪстi
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бази навчально-методич ного забезпечегrнФ
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