
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕРЕЛО-
БУД», 79491, Львівська обл,, місто Львів, селище міського типу Брюховичі, вулиця Кліматична, 
будинок 39, 42112539, директор Сагайдак Володимир Васильович, тел. 0676222516, 
уагупо.коІупе\/усЬ@икг.пеі: 
(для юридичної особи: наймснуїзання юридичної особи,місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 
батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи • підприємця: прізвиндс, ім'я га по батіжові, 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 залловників згідно укладених договорів 
місце виконання робіт підвиш,еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

маїїіин, механізмі[5, устатковання під[5иш,еної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не вимагається 
(найменування страхової компанії,строк дії страхоїюго полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровілізного аудиту з охорони праці не проводився. 
("дата проведення аудиту) 

Я, Сагайдак Володиллир Васильович, директор ТЗОВ «ДЖЕРЕЛО-БУД», 
(прізвище, ім'я та по багькоїл керіі5ника 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 
підвиш,еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: 

^• земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою (п. 9 додатку 6 Порядку); 

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

• навантажувач НУЦНРАІ 5і 760, ідент. № Н5РІ760СН0000164, рік випуску -2012, КНР; 

• екскаватор НУЦМРАІ НОВЕХ2ШС-3, ідент. № ЕМ01РА10482, рік випуску -2002, 
Південна Корея; 

• екскаватор Р005^ ¥&ШІ 
2008, Південно Кодея; 

КНЕМХОН800004048, рік випуску -
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІЯАДМІНіаРАТИВНИХ 

Адміністратор Юр Леся 



• бульдозер ТЛЗО, ідент. № 1653, рік випуску - 1982, СРСР; 

• екскаватор ЕК-14, зав. № 2641, рік випуску 2006, Російська Федерація; 

• автогрейдер Д3-122'А2, зав. № 1049419, рік випуску - 1988, СРСР; 

• бульдозер Д3'171, ідент. № 9805, рік випуску - 1990, СРСР; 

• бульдозер ДЗ-27, ідент. № 8742645, рік випуску - 1988, СРСР; 

• автогрейдер ДЗ-122А, зав. № 1079822, рік випуску -1992, Російська Федерація; 

• трактор гусеничний марки Т-130, зав. № 149031, рік випуску - 1994, Російська 
Федерація; 

• трактор гусеничний марки Т-130, зав. № 20587, рік випуску - 1 9 8 8 , СРСР; 

• трактор гусеничний марки Т-130, зав. № 225608, рік випуску - 1987, СРСР; 

• каток 1СВ УМ 115Р, ідент. № ]СВ1800668, рік випуску - 2006, Великобританія. 
найменування виду робіг пі/і,виіідено'' небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата вигогов/іення, країна походження, які [виконуються 
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відпоі^ідного дозволу 

КІЛЬКІСТЬ робочих місць - 1 5 , з них 11, на яких існує підвищений ризик виникнення травлл, 
кілі)КІсть робочих місінь, утому числі тих, на яких існус підвиш,ений ризик виникнення іравм. 

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

підрозділів ) - 1 

будівель і спору/1, (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, ділііНиць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: 

Відповідальні особи: 

• Відповідальний за стан охорони праці в цілому по підприємству - головний інженер (за 
суміщенням інженер з ОП) Левадний Роман Вікторович. 

• Відповідальний за видачу нарядів-допусків - начальник дільниці Бухнін Дмитро 
Сергійович. 

• Відповідальний зо проведення медичних оглядів - начальник дільниці Бухнін Дмитро 
Сергійович. 

• Відповідальний за видачу 313 - начальник дільниці Бухнін Дмитро Сергійович. 

• Відповідальний за безпечну експлуатацію та справний стан ТТЗ - начальник дільниці 
Бухнін Дмитро Сергійович. 

• Відповідальний за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 
2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій - начальник дільниці Бухнін 
Дмитро Сергійович. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимої законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; 

• Павленко Віктор Сергійович (заступник директора): 

- Витяг з протоколу № 81-355-18 від 25.01.2018 р., виданий ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпеко»: загальний курс з ОП; 



• Бухнін Дмитро Сергійович (начальник дільниці): 

" Витяг з протоколу № 81-355-18 від 25.01.2018 р., виданий ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпека»: 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 № 81-07ЕЛ-2018 від 25.01.2018 р. виданий ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпеко»: НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.32-01; 

• Левадний Роман Вікторович (головний інженер): 

" Витяг з протоколу № 81-355-18 від 25.01.2018 р., виданий ТОВ «НВЦ «Професійно 
Безпека»: 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 № 81-07ЕЛ-2018 від 25.01.2018 р. виданий ТОВ «НВЦ «Професійна 
Безпека»: НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.32-01; 

Згідно наказу № 4-ОП від 29.08.2019 р. г головний інженер (за суміщенням інженер з ОП) 
Левадний Роман Вікторович призначений відповідальним за виконання функцій служби з 
охорони праці Товариства. 

наяіиністю служби охорони праці, 

Наказом № 9-ОП від 29.08.2019 року затверджені посадові інструкції директора, 
заступника директора, головного інженера, інженера з ОП, начальника дільниці (5 од.). 
Наказом № 2-ОП від 29.08.2019 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. 

№ 7. Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора. 

Навчання, перевірко знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до 
вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
яке затверджене наказом № 6-0П від 29.08.2019 року. 
інструкцій про про[5едсння навчання та інструктажу з пиганв охорони праці, 

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

оксплуатаї̂ ійної до кум он га ції 

Працівники Товариство забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в 
повному обсязі, а саме: костюм - 8 од., берет - 8 од., черевики (напівчеревики) - 8 пар, ^ 



шкарпетки - 8 пар, рукавиці - 8пар, площ з капюшоном (черговий) - 8 од., нуртна утеплена -
8од., штани (напівкомбінезон) утеплені - 8 од., чоботи утеплені - 8 пар., шапко утеплена -
8од., рукавиці утеплені - 8пор, комбінезон -5 од., каска захисно - 7 од., 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. 
засоб'кз індивідуа/іьносо захисту, 

У Товаристві є затверджені програми проведення навчання то перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці, наказом № 6-0П від 29.08.2019 року затверджено та введено у дію положення про 
проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці. 

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного то 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, иіо декларуються. 

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки. ^ 
нормативно праіюїзої тсхнічноуь^^^^<0^^|§^»^мотодичного забезпечення) 

(ініціали та прізвище) (підпис) » 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб^єктів господар 
Держпраці . І З _ й а у 2 і Х ^ 20У|№ 

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на (ррфп<̂ ку тер^^^^^ШЇІвйЮіНііІ^Ьй^ю 
забезпсченни іпнсонання вимог Порядку ви/і,ачі /дозволів на віпсонання робіт пі/і,виіценої небсзпсЧ^И '-та*-иа 
експлуатацік) (застосування] мпіпгпг мсханізміг., усч'лтісгікінпя пі/цииценої ніч'нззпеки. 
2. Ресст'рацііппн'і номс̂ р облікової картки пла'і'нпка подат'к'ів не зазначає ІЬСИ (фізичними особами, які чс̂ рсз свої 
релігійні переконання ві/і,мовляк)ться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відміт'ку в паспорті. 


