
ГІ1ЛП0ВІДНОСТІ матеріально - технічної бази роботодавця 
\ 

-•'^ о- гіимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 

Відомості про р о б о т о д а в ц я Т о в а р и с т в о з обмеженою відповідальністю «Інтеграл-4» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду 

36020. м Полтава, вул.Котляревського 226. код ЄДРПОУ:4062570; 09.10 Надання допоміжних 
послуг у сфері добування нафти та природного газу; 
діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця : прізвище, ім'я та по батькові,серія 
і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків ( не зазначається фізичними особами, 

43.13 Розвідувальне буріння 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

Директор Цткієв Ваха Аюпович 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); 

Тел./факс (0532) 62-98-75 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

на території Львівської області. Підгірцівська плоша_ 

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. Згідно з дод.1 Постанови КМУ від 
16.08.2002р.№1788 на ТОВ «1нтеграл-4» страхування не проводиться тому, шо не є об'єктом підвиш,еної 
небезпеки. 

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

Я, Цицкієв Ваха Аюпович 
{ 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 під час експлуатації таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: 

Машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря 
( найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, 

(п.1 Додатку 7ПосіпановиКМУ№1107від 26.11.2011р.). а саме: 

Бурова установка МА8§АКЕNТI-МК-7000,1983р.в.,виробник Італія; 

Два бурових насоса, модельМА8§АКЕNТI МА8 1000,2002р.в..виробник Італія; 

Два компресора, модель ОА-30, 2007 р.в., виробник Бельгія; ' 

Дизель генератор 8СІ-400-М§,2006р.в.,виробник Італія; 

Дизель генератор 8СІ-400-М8-1, 2005р.в.,виробник Італія; 

Дизель генератор УМІ-84М-Е-2, 2008р.в.,виробник Італія; 

Система приготування та очистки бурового розчину; 

Загальна кількість робочих місць -35, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -ЗО 

Інші відомості: 

Інші відомості: Антоненко Сергій Анатолійович - інженер з охорони праці, посв. №1-1 від 06.01.2017р. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці 

- Ославский Михайло Михайлович - начальник бурової, посв. № 8 від V '^^^^^МІЩуу^^^^ 



^ (прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

- ТкачУК Віта ї ій Васильович - майстер бурової, посв. № 9 від 15.12.2017р.. 

^ та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання 

Г та) 

Служба охорони праці виконує свої завдання та функції відповідно до «Положення про службу з 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального_захисту, 

охорони праці, затвердженого директором підприємства наказом № 01/17-ОП від 10.10.17 року. 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 

Заявлене обладнання забезпечено паспортами. 
Розроблені та введені в дію Наказом №10/17 від 10.10.2017, № 11/12-ОП-02 від 11.10.2017р., 

інструкції з охорони праці по професіям та видах робіт. 

Працівники пройшли навчання по професіях в навчально-курсовому комбінаті, мають відповідні 
посвідчення, проходять інструктажі та перевірки знань відповідності до «Положення про проведення 
навчання і перевірки знань з охорони праці», затвердженого директором підприємства Наказом №03/17 
від 10.10.17р. та «Положення про організацію проведення вступного, первинного та повторного 
інструктажу», затвердженого директором підприємства Наказом №11/12-ОП-ОЗ від 11.10.17р. 

Контроль за експлуатацією та обслуговуванням бурової установки, машин, механізмів, 
устаткування здійснюють висококваліфіковані спеціалісти: гол. механік Гаврилюк І.В., посв. № 20 від 
03.03.2017р.., гол. інженер Гончаренко Ю.Г. посв.13 від 29.04.2016р., гол. енергетик Карапиш С.С., 
посв. №192 від 05.12.2016р.. 

Відповідальний за безпечну експлуатацію устаткування на свердловині №1 Підгірцівської площі 
(наказ № 15/12-ОП-13 від 15.12.2017р.) 

Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки свердловині №1 Підгірцівської площі (наказ №15/12-ОП-14 від 15.12.2017р.) 

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту іншими засобами індивідуального захисту згідно колективного договору, галузевих 
норм та «Положення про забезпечення спецодягом та спецвзуттям», затвердженого директором 
підприємства від 10.10.2017р. 

Працівники проходять медичний огляд, в т.ч. робітники з шкідливими умовами праці. 
Працівники підприємства проходять підвищення кваліфікації в навчально-учбовому комбінаті. 

Навчання, інструктажі, перевірка знань з охорони праці проводяться у відповідності до 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», що 
затверджено наказом Наказ № 3/17-ОП від 10.10.2017р. 

^ ь д а ^ Й ^ ^ ^ с т в о ^ ^ а необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна бази 

В.А.Цицкієв 

(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі 
органі Держпраці 

вання у територіальному 


