
^ ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Астро-Сервіс» 

Івано-Франківська область м. Коломия вул. Козланюка,3 ідентифікаційниіі код 35193200 

{для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника 

ВИДИ діяльності за КВЕД: 43.13 Розвідувальне буріння; 06.10 Добування сирої нафти; 06.20 
Добування ПРИРОДНОГО газу; 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів; 39.00 Інша 
діяльність щодо поводження з відходами; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕЯ 

генеральний директор Гергель Вадим Миколаїїович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

т. (03433) 6-12-58, Факс (03433) 6-15-07 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Львівська область Старосамбірський район с. Кобло ( св. № З Блажів, св. №3 Блажів-
Монастирець) 

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір пакетного страхування з ПАТ 
«Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» №303403745.17. Термін дії з 03.12.2016р. по 
03.12.2017р. 

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

Я, Гергель Вадим Миколайович. , 
(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 виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

^'^^ таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії 
моря 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 

бурова установка СУ8 3070/2 на шасі Т 815, зав. №ТШ285РС48К026609 (виробник нафтова 
компанія «НаФта-Гбелі», рік виготовлення 1995, країна виробник Словацька республіка 1 

підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість 

10 (десять) робочих місць 
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 

споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦЇ 

у ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

1 



• пальний директор Гергель Вадим Миколайович (посвідчення про навчання з питань 
^ р о н и праці № 26 від 08.09Л6рЛ. головний інженер Гуменяк Михайло Степанович 

(посвідчення ПРО навчання з питань охорони праці № 21-12 від 08ЛОЛ5р.), інженер з ОП. ОНС 
Буряк Сніжана Михайлівна (посвідчення про навчання з питань охорони праці № 21-7 від 
08Л0Л5РЛ, енергетик Попіль П.Ф. (посвідчення про навчання з питань охорони праці № 21-6 
від 08ЛОЛ5р,), майстер установки (бурової) Носснко Максим Борисович (посвідчення про 
навчання з питань охорони праці № 1 від 19Л0Лбр.). механік установки (бурової) Рогулько 
Василь Михайлович (посвідчення про навчання з питань охорони праці № 21-15 від 08Л0Л5р.> 

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

На підприємстві ТОВ «Астро-Сервіс» створено та функціонує служба з питань охорони праці 
та екології, розроблено і впроваджено наказом 16-В-01 від 09.03.2017р. Систему 
управління ОХОРОНОЮ праці, затверджено наказом №08-В-00 від 05.01.2016р. Положення 
про службу охорону праці та екології, затверджено наказом № 09-В-06 від 07.03.2017р. 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники 
ознайомлені під підпис з планом- графіком проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, а також після перевірки знань з питань охорони праці оформляються 
протоколи для допуску робітників до виконання робіт. На підприємстві розроблено і 
затверджено наказом № 16-К-ОО від 06.03.17р. посадові інструкції для інженерио-технічних 
працівників, інструкції з охорони прані по професіям та видам робіт, затверджені 
наказом № 15-В-ОО від 09.03.2017р. 

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

На ТОВ «Астро-Сервіс» наявні паспорти на все обладнання. Машини, обладнання пройшли 
в експертному центрі обстеження та отримано позитивний експертний висновок шодо 
спроможності експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки і відповідність обладнання 
підвищеної небезпеки вимогам нормативио-правових актів з охорони праці та промислової 
безпеки. На підприємстві наявна технічна і оперативна документація у відповідності до вимог. 
На підприємстві з працівниками проводяться інструктажі з охорони прапі (вступний, 
первинний, повторний, позаплановий, цільовий ) - зареєстровані у відповідних журналах 
(вступного інструктажу з охорони праці та інструктажів з охорони праці на робочому місці). 
Працівники підприємства забезпечуються засобами колективного та індивідуального захисту 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту. 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 

#;̂ V̂ •Ї'"V̂ ^̂ ;VV̂ ^̂ ^ матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення] 

ГРЛШІ Гергель В.М. 
З 'ініціали та прізвище) 

Я/' 20/? р . 

Д^ларація зареєстрована у журналі об̂ і̂ У'̂ &'єктІ̂ '̂ ^^^ у територіальному органі 
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