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В ІД- _0^'. 0^' -20ЖР-
Адмініарзтор Недайвода Луїза 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам' 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця: Товариство з додатковою 

відповідальністю «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

79019, м.Львів. вул.ТатарськаЛ4 . код ЄДРПОУ - 03448630, 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Директор - Магера Леся Михайлівна, тел.(032)235-85-37, Е-таі1 КВІК 65 (о) і.иа 
телефаксу, адреса електронної пошти; 

На об'єктах замовників згідно укладених договорів 
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 не вимагається 

(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, Магера Леся Михайлівна 
(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 виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: 

І.Роботи. що виконуються на висоті понад 1,3 м (п. 6 додатку б «Порядку. .•»). 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

2.3емляиі роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри (п. 9 додатку б 
«Порядку. 

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

З.Зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 «Порядку...»). 
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

4.Технологічні транспортні засоби (п.5 додатку 7 «Порядку...»). а саме: 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

- екскаватор Е-1404 ("д.н.з.№ Т 3475 ЛВ, рік випуску -1991. Німеччина, свідоцтво про 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

реєстрацію ВС №001388): 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

- екскаватор 212 ВРТ (д.н.з.№ Т 3781 ЛВ. рік випуску -1996, США, свідоцтво про 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
Д Е Р Ж П Р Л Ц ! 



реєстрацію ВС№ 0011380: 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

-асфальтоукладчика Уоаеіе 6-71 (д.н.з.^Го Т 1814 ЛВ, рік випуску -1995. Німеччина, 
свідоцтво про реєстрацію ВС №001386^: 
-котка дорожнього 8ТА У8Н 102 (д.н.з.№ Т 2305 ЛВ. рік випуску -1995. Чехія, 
свідоцтво про реєстрацію ВС №001363): 
- котка дорожнього 8ТА У8Н 102К (д.н.з.№ Т 2814 ЛВ. рік випуску -2004. Чехія, 
свідоцтво про реєстрацію ВС №001362). 
Кількість робочих місць - 126, в т.ч. з підвищеною небезпекою - 27 
(кількість робочих місць, в тому числі, тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
Будівель - 6, виробничих об'єктів -згідно заключених угод 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів ( цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості Магера Леся Михайлівна, Мазур Володимир Миколайович, 
Обнявка Орест Петрович 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки; 
На підприємстві створена служба охорони праці, розроблені та затверджені 

наявністю служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та 
наказами інструкції з охорони праці; з працівниками проводяться інструктажі, 

інструктажу з питань охорони праці, 

навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 
В наявності експлуатаційна документація па устаткування. Працівники 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту 

забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту відповідно до встановлених норм. Наявні необхідні нормативно-правова 
та матеріально- технічна бази, навчально-методичне забезпечення. 

тивно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

Л.М.Магеуа 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці и£^1{иС(^ 

зсподарювання у / 


