ДЕРЖПРАЦЇ

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
ТзОВ «Карпатська бурова компанія» 78217. Івано-Франківська обл..
Коломийський р-н,с.Сопів зул.Коломийська 72
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце і'ї державної реєстрації, код платника

Код ЄДРПОУ 40389179. КВЕД 09.10
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду 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, 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);

716322
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Домбровське газове родовище Жидачівського р-ну Львівської області
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) мащин,
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація Про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків М О Ж Л И В О Ї шкоди Страхова компанія «Галицька»
(найменування страхової компанії,

договір

Х о О О 18/2016

від 24 листопада 2016 року, термін дії 1 рік

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Березовський Ігор Григорович
(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:
устаткування для буріння та ремонту свердловин п.1 додаток 7
(найменування

виду

робіт

підвищеної

небезпеки

та/або

машин,

1. Пересувна установка для буріння (Р-80') виробник - Румунія підвищеної

небезпеки,

2. Превентор виконуються

3.

Буровий

ОП-2
та/або

насос

марка.

номер

парти.

230x350 виробник експлуатуються

2РК300

(застосовуються)

виробник

-

виготовлення.

дата

Росія без

устатковання

1978 р.
країна

походження,

2001 рік

отримання

Румунія

механізмів,

-

відповідного

дозволу,

2001 рік

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

4. Буровий

насос

2РН400

виробник

-

Румунія

-

2001 рік

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

5. Дизельний привід У0ЬА-Н6А виробник - Польща - 2001 рік
6. Дизельний привід У0ЬА-Н12А виробник - Польща - 2001 рік
7. Ротор МР5-205 виробник - Румунія - 1978 рік
8. ГлиномішалкаГМ-2.5 в и р о б н и к - У к р а ї н а - 2 0 1 5 рік
9. Вертлюг ЦРЕТК.ОМ СН-125 виробник - Румунія - 2001 рік
10. Талевий блок БУ-75 БР виробник - Росія - 2001 рік
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від

Адмініаратор

.кість робочих місць - 14. в Т О М У числі підвищеної безпеки - 10.
Інші відомості
Концур Богдан Федорович ~ інженер з охорони праці
{прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дофимання вимог законодавства з питань охорони праці

Служба охорони праці створена, розроблені положення про навчання, про службу охорони
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та

_ праці, а також

інструкції з охорони праці затверджені, навчання працівників та інструтстяж

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

проведений, експлуатаційна документація є в наявності, працівники забезпечені засобами
індивідуального захисту
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Березовський І.Г
(ініціали та прізвище)

М.П
•^

2017 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці ^ ^ ^ с ^ Ш і А і 2 ^ ^ 2 0 1 7 _ р . Н _ £ ^ ^ .

