
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці 

Відомості про роботодавцяГОБЛРИСГБО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕРЕЛО-БУД», 
79491, Львівська обл„ місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Кліматична, 
будинок 39, 42112539, директор Сагайдак Володимир Васильович, (095) 391-70-18, 
дгегеІоЬи(і@икг.пеі 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 
батькові керівника,номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

на об'єктах замовників у Донецькій області згідно укладених договорів 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання 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 праціне проводився, 
("дата проведення аудиту) 

Я, Сагайдак Володимир Васильович, директор ТЗОВ «ДЖЕРЕЛО-БУД», 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи • підприємця) 

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, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

1. земляні роботи, ш,о виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку); 

2. технологічні транспортні засоби (п,5 додатку 7 Порядку), а саме: 

• бульдозер Т-170, ідент. №2786, 1988 р.в., СРСР; 

• бульдозер Т-130, ідент. № 130080, 1985 р.в., СРСР; 

• бульдозер ДЗ-110В, ідент. №22003316, 1989 р.в., СРСР; 

• трактор Т-170, ідент. №87404, 1991 р.в., Україна; 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕрЖПРАЦЇ 

У, 



^

^ еисиоватор гусеничний ]СВ]52205С, зав. № 1СВ1522РА71610829, 2007 р.в., Корея; 

• фронтальний навантажувач І\Л/541Р, зав. № 1541Г0071248, 2007 р.в., Китай; 

• бульдозер Б 10М0111, зав. № 090484, 2010 р.в.,Росія; 

• фронтальний навантажувач УТО11 50Р-ІІ, зав. Л/Р 20313172, 2007 р.в., Китай; 

• вантажний самоскид КРАЗ 6510, іден. І\І9 У7А65100060803684, 2006 р.в., Україна; 

• вантажний самоскид КРАЗ 6510, іден. № N 0734295, 1992 р.в., Україна; 

• екскаватор гусеничний 1СВ13220ІС, зав. № 5ІР]522С5Е1019923, 2005р.в.. Велика 

Британія; 
• трактор гусеничний Т-130, зав. № 225608, 1987 р.в., СРСР. 

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються 
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

КІЛЬКІСТЬ робочих місць - 1 5 , з них 11, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

Будівель і споруд (приміщень) - 1 , виробничий обєктів - 1, (цехів, д ільниць, структурних 

підрозділів ) - 1 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: 

Відповідальні особи: 

• Відповідальний за стан охорони праці в цілому по підприємству -головний інженер (за 

суміщенням інженер з ОП) Подганюк Володимир Костянтинович. 

• Відповідальний за видачу нарядів-допусків - майстер Кольцов Юрій Юрійович. 

• Відповідальний за проведення медичних оглядів - майстер Кольцов Юрій Юрійович. 

• Відповідальний за видачу 313 - майстер Кольцов Юрій Юрійович. 

• Відповідальний за безпечну експлуатацію та справний стан ТТЗ - майстер Кольцов Юрій 

Юрійович. 

• Відповідальний за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 

2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій - майстер Кольцов Юрій 

Юрійович. 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питаніз охорони праці та 
промислової безпеки; 

• Сагайдак Володимир Васильович (директор): 
- Витяг з протоколу № 1.09-19 ОП/ДБ від 24.09.2019 р., виданий Навчальним центром х 

охорони праці ФОП Макарова Д.М.: загальний курс з ОП; 

Подганюк Володимир Костянтинович (головний інженер): 
- Витяг з протоколу № 1.09-19 ОП/ДБ від 24.09.2019 р., виданий Навчальним центром х 

охорони праці ФОП Макарова Д.М.: загальний курс з ОП; 



• Кольцов Юрій Юрійович (майстер): 

Г - Витяг з протоколу № 000-38-2019 від 18.01.2019 р., виданий ТОВ «НВК «ВЕКТОР»: 
Загальний курс з ОП, НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 0.00-1.75-15: 

- Витяг з протоколу № 000-41-2019 від 15.02.2018 р. виданий ТОВ «НВК «ВЕКТОР»: 
НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.07-01, ПТЕЕС, ПКЕЕ з отриманням 4 групи з 
електробезпеки. 

Згідно наказу № 2-ОП від 24.10.2019 р. головний інженер (за суміщенням інженер з ОП) 
Подганюк Володимир Костянтинович призначений відповідальним за виконання функцій служби 
з охорони праці Товариства. 

наявністю служби охорони праці. 

Наказом № 4-ОП від 24.10.2019 року затверджені посадові інструкції директора, головного 
інженера, інженера з ОП, мойстро(4 од.). Наказом № 3-ОПвід24.10.2019 року затверджені 
інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що 
декларуються: 

№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці. 
№ 2. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт. 
№3.Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних 

випадків на виробництві. 

№ 4. ^Інструкція під час земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри 
або в зоні 

№ 5. Інструкція з охорони праці для землекопа. 

№ 6. Інструкція з охорони праці під час експлуатації ТТЗ. 

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до 
вимог «Положенняпропорядок проведеннянавчання іперевіркизнань з питаньохоронипраці», яке 
затверджененаказом № 6-ОПвід24.10.2019року. 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

На машини, механізмипідвищеної небезпеки наявні паспорти, керівництва з експлуатації, 
технічні огляди. 

експлуатаційної документації 

Працівники Товариства забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в 
повному обсязі, а саме: костюм -8од., берет - 8 од., черевики (напівчеревики) -8пар, шкарпетки 
- 8пар, рукавиці - 8пар, плащ з капюшоном (черговий) - 8 од., куртка утеплена - 8од., штани 
(напівкомбінезон) утеплені - 8 од., чоботи утеплені - 8пар., шапка утеплена - 8од., рукавиці 
утеплені - 8пар, комбінезон -5 од., каска захисна - 7од., вогнегасники - З од., аптечка - 2 од., 
акумуляторні лампи - 5 од., жилети сигнальні - 8 од., рушник протипожежний та інші види ' 
захисту від пожежогасіння, попереджувальні знаки та написи -10 од. 
засобів індивідуального захисту, 
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у Товаристві є затверджені програми проведення навчання та перевірни знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці, наказом № б-ОПвід 24.10.2019 року затверджено та введено у дію положення про 
проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці. 

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного 
інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони 
праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які 
використаються при проведенні робіт, що декларуються. 

ІУІатв^илш^но-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охоронипраці 
___ ~ 

та пр^мтЬЩдЩ 
норма̂ &йоЧ'Рі-̂ ^̂ ^̂  навчально -методичного забезпечення) 

В.В. Сагайдак 
(ініціали та прізвище) 

7 ^ Ал^с^ О і>^С^^^^г^ 2 0 1 9 р . 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів госп( 
Держпраці ^<Р МліШіСни^Сс 20/3^о (^73Ш 

одарювання у іериторіальном^ органі 
управліі. . ,,.^^,аці ^ 

у ЛьвіоськіРї облаі:ті 

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згод)| На обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію [застосування] машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті. 


