
'£¥ ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця 
ТзОВ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

82100, Лвівська обл., м. Дрогобич, вул. Тураша, 20 
місцезнаходження, 

40978147 
код згідно з ЄДРПОУ, 

Джигалов Сергій Олексійович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника 

(0247) 45-70-09 , отсе@ипіагі111есЬ.сот.иа 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

ТзОВ «УНІВЕРСАЛЬНА БУРИЛЬНА ТЕХНІКА» 
місце експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

не має 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

. не проводився 
(дата проведення аудиту) 

Я, Джигалов Сергій Олексійович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки: 

Технологічні транспортні засоби (н.5 додатку 7 Порядку...), а саме: 

- автонавантажувач: 
1. ЛЗА 40814, 1990 р. випуску, заводський № 00238/656, країна виробник: Україна; 

(найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

2. ЛЗА 40814, 1990 р. випуску, заводський № 00928/1757, країна виробник: Україна; 
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

3. ЛЗА 40814, 1990 р. випуску, заводський № 12344/162, країна виробник: Україна; 
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 

4. ЛЗА 40814, 1996 року випуску, заводський № 18623, країна виробник: Україна. 

І О Л О В Н С У ПРАВЛІННЯ 
Д Е Р Ж ПРАЦІ 



- автонавантажувач Ваїкапкаг: 

1. ДВ. 1661.28.11, 1988 року випуску, завод. № 872437, країна виробник: Болгарія; 

2. ДВ. 1661.28.11, 1988 р. випуску, завод. № 89112351, країна виробник: Болгарія. 

Кількість робочих місць - 450, в т.ч. з підвищеною небезпекою - 6. 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 

Кількість будівель та споруд - 61, приміщень - 245, виробничих цехів - З, 

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

дільниць - 2, структурних підрозділів - 1 8. 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: Джигалов Сергііі Олексійович - генеральний директор, протокол 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

№ 01-34/Д від 20.02.2017 р. ДП «ЗЕТЦ Держпраці»; 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

Тельнов Ігор Васильович - виконавчий директор, протокол № 01-19/Д від 
21.02.2018 р. ДП «ЗЕТЦ Держпраці»; 
Івасів Микола Богданович - нач. служби забезпечення основного виробництва 
(далі - СЗОВ), протокол № 01-34/Д від 20.02.2017 р. ДП «ЗЕТЦ Держпраці»; 
Кобільник Орест Богданович - начальник транспортної дільниці (далі - ТД), 
протокол № 2 від 03.03.2017 р. ТзОВ «Універсальна бурильна техніка»; 
Гриньків Ігор Михайлович - механік ТД, протокол № 2 від 03.03.2017 р. ТзОВ 
«Універсальна бурильна техніка»; 
водії транспортних засобів ТД СЗОВ, протокол № 1 від 03.03.2017 р. ТзОВ 
«Універсальна бурильна техніка». 

Наказом № 33/в від 31.03.2017 р. на підприємстві створено відділ охорони праці і 
наявністю служби охорони праці, 

екології та затверджено «Положення про відділ охорони праці і екології». 
Наказом № 167/в від 23.05.2018 р. створено постійно-діючу комісію по перевірці 

інструкцій, інформації про проведення навчання та 

знань з питань охорони праці відповідно до вимог «Типового положення про 
інструктажу з піїтань охорони праці, 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Члени 
комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та мають 
відповідні посвідчення. 

Наказом № 2/в від 01.03.2017 р. на підприємстві затверджені та введені в дію 
інструкції з питань охорони праці за професіями та видами робіт. 
З працівниками ТзОВ «Універсальна бурильна техніка» проводяться інструктажі, 
навчання та перевірка знань з питань охорони праці. При прийнятті на роботу з 
працівниками проводиться вступний інструктаж і під час роботи проводяться 
первинний, повторний, цільовий, позаплановий інструктажі з питань охорони праці 
з записами в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Організація 
навчання та інструктажів з питань охорони праці працівникам під час прийняття на 



роботу та в процесі роботи проводиться згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». 
На підприємстві ведуться журнали, а саме: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці. 
Наявна експлуатаційна документація на устатковання. Наявні паспорти та 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Інструкції з експлуатації заводів виробників. 
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно вимог НПАОП 29.0-3.02-06 «Норми безплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості». 

Підприємство забезпечене нормативно-правовою документацією, що 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці. На підприємстві наявне навчально-методичне забезпечення для організації 
роботи з проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 
Обладнано кабінет для проведення навчання та вступного інструктажу з питань 
охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наочними посібниками. 

_ С.О. Джигалов 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці бШСШ. 20/^ р. № ^>^о//^ 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 


