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ВІДПОВІДНОСТІ матеріально - технічної бази роб'зоїо:' Ж а Я Н В І В С Ь К І Й О Б Л А С Т І
ОЇ безпеки " "
20 ^ р.
вимогам законодавства з питань охорони праці та промйояоеої

Відомості про роботодавця Товариство 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.Котляревсь.кого22б.клд ЄДРПОУ:40625702: 09.10 Надання допоміжних ПОСЛУГ
діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця : прізвище, ім'я та по батькові,серія
V сфері добування нафти та природного газу;
1 номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків ( не зазначається фізичними особами,
43.13 Розвідувальне б/ріння
^
ЯКІ через свої релігійні лереко.чання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
Директор Цішкієв Ваха Аюпович
повідомили про це від.юзинлй орган державної подати-ової служби і маю'іь відмітку в паспорті);
Тел./факс (0532, 62-98-'?5,
оШсе.іМеггаМШтаіІ.сот
номер телефону, телефакс)-, адреса елек-фонної иошти;
на території Львівської області, Стинавська ГКС
місце виконання робіт підвйікгкзТ небезпеки гаабо експлуаіаці; ( застосузання) магиин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. Згідно з дод.і Постанови КМУ від 16.08.2002р.№1788 на
ТОВ «!нтеграл-4» стоахл г;л-;ня не проводиться тому, шо не є об'єктом підвиш,еної небезпеки.
( найменування страхової компанії, сірок дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Я. Цицкієв Ваха Аюіювич
( прізвище, ім я та по батькові лер:внііха юридичної особи або фізичної особи - підприємця)
цією деісїарацією підтверджую БІДНОВІДНІС іь матеріа^^ьно - технічної бази та умов праці вимогам
законодазства з пигаг.з охирони праці ІЇІД час ексаіуаіації таких .машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки:
Машини, механізми, устаткування для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря
( найменуаан.ня зи.;у робіґ і!.«:-лііі;;і'.ої небезпеки іиаиО \,.-ішиь. механізмів, усїаїкуваннм ііідвищеноїнебезпеки, їх марка, номер партії,
(п.1 Додатку ІПостшпвііКМУ
№1 Юівід 26.И.20Пр.).
а самеїБурова установка
К-225.2011р.в..виробник
Канада: Два буповгіх ^-.асоса.моде.'ь Г-1000,201 ]р.в..виробник
Канада: Дизель генератор
ЬСб-САТ
СІ5292кВт.2011р.в.,виробник
СІЛА: Дизель генератор 8ІММАХ 150 РМ8 150 кВт, 201 Ір.в.,виробник Італія:
Система приготування та очистки бурового розчину: Загальна кількість робочих місць -40, в тому числі тих,
на яких існує підвигиеі-^лш ризик виникнення трав.м ~ 36__
Інші відомості
Відповідальтш за бг^:-\ету експлуатацію устаткування (наказ №18/17 від 10.10.20І7р.) Відповідальний за
дотри.мсі}іня вимог законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки(наксіз №16/17 від
10.10.2017р.) Відповідно до «Поло.ження про службу охорони праиі»(наказ №01/17 від
І0.10.2017р.)на
підприємстві створена та діє служба охорони прсіиі.Розроблені всі необхідні інструкції з охорони праці за
професіями та видами робіт, то затверджені наказо.м №10/17 від 10.10.2017р. Навчання,
інструктажі,
перевірка знань з охорони праці проводяться у відповідності до ((Положення пропорядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праиі», що затвердже^іо наказо.м №03/17 від 10.10.2017р всі працівники
своєчасно за рахунок підприємства забезпечуються необхідним спецодягом, спецвзуттям. Іншими засобами
індивідуального та колектлівного захисту згідно галузевих норм та «Положення про забезпечення спецодягом
та спецвзуттям» від ^ 0.10.2017р. На підприємстві створена необхідна нормативно-правова та матеріальнотехнічна бази

З.А.Цицкієв
(ініціали та прізвище)
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