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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бурова компанія 
«Горизонти», зареєстровано у реєстраційній службі Львівського обласного управління 
юстиції 04.09.201Зр, виписка серії АВ №390194, юридична адреса: 79007, м.Львів 
вул.Січових Стрільців буд.12, кв.9 

38894440 
код платника податків згідно з ЄДРПОУ 

Козицький Степан Зіновійович 
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, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); 
Телефони: міський (032) 261-05-37. Е-таіІ:зіерап_коіуі8куу(а).2а2.пеі.иа 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пощти; 
Львівська область, поза межами населеного пункту. 
(місце (адреса) 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 ПАТ «УСК «Княжа віспа іншуранс груп», 
термін дії 1 рік. №К 069891 від 03.11.2018 р. 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

ЗО серпня 2018р. 
(дата проведення аудиту) 

Я, Козицький Степан Зіновійович^ 
(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, устаткування підвищеної небезпеки: 

1. Машини, механізми, устаткування для ремонту свердловин на суходолі: 
1.1,- Колтюбінгова установка МК ЗО Т-50, ідентифікаційний номер УЗ9МК30Т5К0016001, 
рік виготовлення 02.2019 р. Республіка Білорусь. 
- Блок превенторів БП80-70 №200, рік виготовлення 02.2019р. Республіка Білорусь. 
- Герметизатор ГТ80-70 №199, рік виготовлення 02.2019р. Республіка Білорусь. 
- Вертлюг В45-70 ПС№260, рік виготовлення 02.2019р. Республіка Білорусь. 
- Інжектор ГМ236ПС №134, рік виготовлення 02.2019 р. Республіка Білорусь. 
1.2.Контейнер криогенний Огуораск 3000 СІМ 26 Ьаг. АВК 6.8, СФ №АС 4521, рік 
виготовлення 26.02.2019р., Франція. 
1.3. Установка азотна А100, ідентифікаційний номер А100-40.118-2019, рік виготовлення 
03.2019р. Республіка Білорусь. Кількість робочих місць - 5, в тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм - 5. 
2. Самохідний буровий верстат Вга§оп вантажопідіймальністю - 190 т, модель 
8^X5821ТX^1000. рік виготовлення 11.2007р., Китай, СФ № ^А9Е5НСР9708^X08^ 
Кількість робочих місць - 9, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 9. Кількість будівель і споруд (приміщень) на балансі компанії знаходиться одне 
виробниче приміщення в с.Угерсько Стрийського району. 
Структура підприємства включає в себе керівництво, інженерно-технічні працівники та 

робітники: 
- виконавчий директор, головний інженер, головний технолог, інженер з охорони праці і 

навколишнього середовища, головний енергетик, 
старший механік, інженер з вишкобудування, ^^^онроб^^^щ^^^і^ІІ^^ 

Вх. N' 

ДЕРЖПРАЦІ 

РС 



Інші відомості: В ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» наказом 21/12/16 від 21.12.2016р. 
призначені: 
- відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «Бурова 
компанія «Горизонти» виконавчий директор Гук Ігор Володимирович; 
- відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
наказом21/12/16/01 від 21.12.2016р. - інженер з охорони праці Бучко Мирослав Степанович; 
- відповідальний за електрогосподарство, наказом №21-12/16/03 від 21.12.2016р., -
головний енергетик Когут Роман Романович; 
-Наказом №10-10/17БК від 10.10.2017р. призначена відповідальна особи'^а утримання 
цементувальних агрегатів ЦА-320 в справному стані - Щурик Михайло Юрійович-старший 
механік. 
- Наказом №02-09/17БК від 02.09.2017р. призначені відповідальні особи за проведення 
зварювальних робіт та присвоєння клейм електрогазозварювальникам. 
- Наказом №17-11/17БК від 17.11.2017р. призначені відповідальні особи при виконанні 
робіт на висоті. 
- Наказом №20-04/18БК від 20.04.2018р. призначені відповідальні особи за виконання робіт 
в охоронній зоні діючого об 'єкту магістрального газопроводу при будівництві свердловин. 
- Наказом №25-10/18БК від 25.10.2018р. призначені відповідальні особи за безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних машин на об'єкті робіт та під час експлуатації 
обладнання, що працюють під тиском. 
- Наказом №14-11/17БК від 14.11.2017р призначені відповідальні особи за пожежну безпеку 
на об 'єктах робіт. 
Наказом №25-04/19БК від 25.04.19 призначено відповідальну особу за утримання 
колтюбінгової установки в технічно справному стані, а також справний стан і безпечну 
дію посудин, що працюють під тиском (азотна установка) - майстер КРС Береза М.Г. 
Машиніст насосної установки (азотної), бурильники КРС, машиністи, пройшли навчання 
та перебірку знань при Полтавському навчальному центрі та в курсовому комбінаті ДП 
«Західукргеологія». 

Наявність служби охорони праці: 

На ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» наказом №25-12/15/ОП від 25.12.2015р. 
створена служба з охорони праці і затверджено Положення про охорону праці. Наказом 
№28-12/15/ОП від 28.12.2015р затверджено Положення про систему управління охорони 
праці в буровій компанії. 
Інформація про інструкції: 

На ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» наказом №02-06/14БК від 02.Об.2014р. 
розроблені інструкції з охорони праці по професіям та по видам робіт згідно Положення в 
кількості 98 примірників, наказом №02-06/17БК від 02.06.2017р дані інструкції по 
професіях та видах робіт - перезатверджені, розроблені програми навчання, первинного-
повторного інструктажів та стажування, які затверджені 25.11.2017р. 
Інформація про проведення навчання керівників з питань охорони праці: 

Для забезпечення безпечних умов праці на кожному робочому місці в компанії 
відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечення дотримання вимог 
законодавства, щодо прав працівників в галузі охорони праці, в ТОВ «Бурова компанія 
«Горизонти» наказом №10-01/18БК від 10.01.2018р створена постійно-діюча комісія з 
питань охорони праці; 

- Козицький Степан Зіновійович - генеральний директор, голова ПДКз охорони праці; 
- Гук Ігор Володимирович - виконавчий директор, заст. голови ПДКз охорони праці; 
- Бучко Мирослав Степанович - інженер з охорони праці, секретар ПДК з охорони 

праці; 
- Вуйцік Тарас Михайлович - головний інженер, член ПДКз охорони праці; 
- Якимів Ігор Михайлович - головний технолог, член ПДКз охорони праці; 



- Щурик Михайло Юрійович - старший механік; член ПДКз охорони праці; 
- Когут Роман Романович - головний енергетик, член ПДКз охорони праці. 

Чіени комісії пройшли навчання та перевірку знань в ДП «Західний експертно-технічний 
центр» і мають відповідні посвідчення: 

№ 
п/п 

ПІП Посада №у дата 
посвідчення 
навчання з 
охорони праці 

Му дата 
посвідчення 
навчання з 
«Правил безпеки в 
НГдобувній 
промисловості 
України» 

Місце 
проведення 
навчання 

1 Козицький С.З. Генеральний 
директор 

№01-07 від 
26.01.2017р. 

№01-07 від 
26.01.2017р. 

Витяг 3 протоколу 
№01-07/1 

ДП «Західний ек
спертно-технічний 
центр Держпраці» 

2 Гук І.В. Виконавчий 
директор 

№01-186 від 
14.07.2016р. 

№01-186 від 
14.07.2016р. 

Витяг 3 протоколу 
№01-186/1 

ДП «Західний ек
спертно-
технічний центр 
Держпраці» 

3 Бучко М.С. Інженер 3 
охорони праці 

№01-186 від 
14.07.2016р. 

№01-186 від 
14.07.2016р. 

Витяг 3 протоколу 
№01-186/1 

ДП «Західний ек
спертно-
технічний центр 
Держпраці» 

4 Вуйцік Т.М. Головний 
інженер 

№01-186 від 
14.07.2016р. 

№01-186 від 
14.07.2016р. 

Витяг 3 протоколу 
№01-186/1 

ДП «Західний ек-* 
спертно-
технічний центр 
Держпраці» 

5 Щурик М.Ю. Ст. механік №01-186 від 
14.07.2016р. 

№01-186 від 
14.07.2016р. 

Витяг 3 протоколу 
№01-186/1 

ДП «Західний ек
спертно-
технічний центр 
Держпраці» 

6 Когут Р.Р. Головний 
енергетик 

№9/16-17 від 
23.05.2019р. 

№9/16-17 від 
23.04.2018р. 

Протокол№9/16-
17 від 

23.04.2018р. 

Дрогобицький 
навчальний 
комбінат ПрАТ 
«Львівобленерго» 

7 Якимів І.М. Головний 
технолог 

№01-186 від 
14.07.2016р. 

№01-186 від 
14.07.2016р. 

Витяг 3 
протоколу №01-

186/1 

ДП «Західний ек
спертно-
технічний центр 
Держпраці» 

• 

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці працівників: 

Працівники ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» пройшли навчання в учбово-
курсовому комбінаті ДП «Західукргеологія» з перевірки знань і присвоєння робітничої 
кваліфікації: 
-бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння на нафту і газ, помічник 
бурильника, машиніст бурового верстата, моторист бурового верстата, фонтанна 
безпека; 
-працівники бригади по капітальному ремонту свердловин пройшли навчання та перевірку 
знань по діям при ліквідації нафтогазопроявів. 
Працівники ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» пройшли навчання та перевірку знань по 
Правилах охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском - НПАОП 
0.00-1.81-18, а також по правилах охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. - НПАОП 
0.00-1.80-18. 

На ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» затверджено «Положення про порядок 
проведення перевірки знань з питань охорони праці», прицівники ознайомлені під підпис з 



планом-графіком проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці. Після перевірки знань з питань охорони праці оформляється протокол для допуску 
працівники до виконання робіт; 

- Протокол №314 від 17,07,2017р. засідання комісії по перевірці знань з охорони праці 
у бурильників, допускається до роботи 4 чоловіка; 

- Протоколи№293 від 29.05.2017р.; №302 від 30.05.2017рпо засідання комісії по 
перевірці знань з охорони праці у помічників бурильників, допускається до роботи 8 
чоловіка; 

- Протокол №347 від 04.08.2017р. засідання комісії по перевірці знань з охорони праці 
у машиністів бурових верстатів, допускається до роботи 2 чоловіка; 

- Протокол №354 від 28,04,2017р. засідання комісії по перевірці знань з охорони праці 
у мотористів бурових верстатів, допускається до роботи 2 чоловіка; 

- Протоколи №304 від 07,04,2017р. та №344 від 17.02.2017р.засідання комісії по 
перевірці знань з охорони праці по фонтанній безпеці, допускається до роботи 26 
чоловік; ^ 

- Протокол №355 від 23.10.2018р. засідання комісії по перевірці знань з охорони праці 
у стропольника, допускається до роботи 14 чоловіка; 

- Протокол №356 від 28.04.2017р. засідання комісії по перевірці знань з охорони праці 
у машиніста підіймача, допускається до роботи 2 чоловіка; 

- Протокол №011/18 від 02.05.2018р. засідання комісії по перевірці знань з охорони 
праці у у електромонтерів з обслуговування бурового верстату, допускається до 
роботи 4 чоловіка; 
Проведення інструктажів на ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» здійснюється з 
реєстрацією результату в журналах: журнал інструктажів з питань охорони 
праці, журнал інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал з питань охорони 
праці персоналу на 1 групу по електробезпеці. 
Експлуатаційна документація: 

В ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» є паспорт на цементувальні агрегати ЦА-
320 та висновки експертиз на навісне обладнання. 

- Забезпечення засобами індивідуального захисту: 
Працівники зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а 

також роботах, що пов язані із забрудненням забезпечуються спеціальнгт одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту в порядку 
передбаченим вимогами «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та іншими засобами індивідуального захисту працівників нафтогазової 
промисловості» При видачі працівникам респіраторів, протигазів,, запобіжних 
поясів, касок проводиться навчання працівників, щодо правил користування цими 
засобами. 

№ п/п Найменування Кількість одиниць 
1 Чоботи кирзові (шкіряні) або черевики шкіряні 117 
2 Рукавиці МБС 117 
3 Рукавиці спілок 250 
4 Каска захисна 120 
5 Куртка утеплена 120 
6 Окуляри захисні 50 
7 Протигази 20 
8 Пояс запобіжний 20 
б Напівкомбінезон утеплений 120 

До роботи на об 'єктах ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» допускаються' особи, 
що пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров я для роботи за 
спеціальністю. 



Ноумативно-прабова та матеріально-технічна база навчально-методичного 
забезпечення: 

- В ТОВ «Бурова компанія «Горизонти» є затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, повторних інструктажів, 
стажування, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці, наказом №10-03/17/01 БК від 10.03.2017р. затверджено та введено в дію положення 
про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці з плакатами, 
стендами та наглядними посібниками, також є в наявності нормативно-правові акти з 
охорони праці та промислової безпеки. 

(підпис) 

«10» червня 2019 р 

Козицький С.З. 
(ініціали та прізвище) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці України в Львівській обл. , 

тфШ 2019 р . К 
Головне управління Д є р ж п р ^ і 

У Львівській області 


