
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи:

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Екорембуд ЛТД»

Місцезнаходження юридичної особи:
33027, Україна, м. Рівне, вул. Буковинська, 7а

Юридична адреса:
Україна, 35302 Рівненська обл., Рівненський р-н, 

с. Великий Олексин, вул. Промислова, 1а

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ:
13977647

Код виду діяльності згідно з КВЕД:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Прізвище, ім'я та по батькові керівника:
Возшок Володимир Олександрович 

генеральний директор ТзОВ фірми «Екорембуд ЛТД»

Номер телефону, адреса електронної пошти:
тел.: 0362 28 86 14; факс: 0362 28 86 21; ecorembud@ukr.net

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки :
Україна, 35302 Рівненська обл., Рівненський р-н, 

с. Великий Олексин, вул. Промислова, 1а

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності) 
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 р. № 1788 на ТзОВ фірмі 
«Екорембуд ЛТД» страхування не проводиться тому що. не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Аудит з охорони праці не проводився

Я, генеральний директор ТзОВ фірми «Екорембуд ЛТД», Вознюк Володимир 
Олександрович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

- експлуатація ковальсько-пресового усгатковання 
(п. З дод. 7 в редакції постанови КМУ від 7 лютого 2018 р. № 48);
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Ковальсько-пресове устатковання, що використовується:

№
з/п

Найменування
обладнання Модель

Інвентарний р.^ 
(заводський) виготовленняномер

Країна
походження

1. Ножиці листові 
кривошипні 3 
похилим ножем

Н-478 762 2002 Україна

2. Прес листогинний ПА-1432 А 116 1982 СРСР
3. Верстат

вальцювальний ИБ-2424 77 1988 СРСР

4. Верстат
вальцювальний ИБ-2220 642 2000 Росія

5. Верстат
вальцювальний ХгР 100/12 Б363416 1978 Чехія

6. Прес ножиці 
комбіновані НКМ-85 153313 2012 Турція

7. Верстат
вальцювальний ИБ-2222 1822 1972 СРСР

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм під час виконання заявлених робіт:

На підприємстві працює 160 чоловік, з них 9 виконують роботи підвищеної небезпеки на 
ковальсько-пресовому устаткованні.

ТзОВ фірма «Екорембуд ЛТД» отримала наступні дозволи на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

1. Дозвіл № №66.13.56 продовжений до 28.03.2023 р.
на виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві житлових і нежитлових 

будівель, а саме:
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом, їх спорожнення (п.11 додаток 2 

Порядку)',
- зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи (п.23 додатку 2 Порядку)',
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 15 Дод.2 Порядку)',
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2м або в зоні розташування 

підземних комунікацій (п. 16 Дод.2 Порядку)',
- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5м і більше над поверхнею грунту, з 

перекриття або робочого настилу (у опорному просторі - на конструкціях, елементах 
конструкцій споруд, будівель тощо) та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і 
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників (п. 18 Дод.2 Порядку);

- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин (п. 19 
Дод.2 Порядку)-,

- монтаж, демонтаж, ремонт, реконструкція (з застосуванням зварювання) устатковання 
підвищеної небезпеки (п.2 дод.2 Порядку):

- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п.17 дод.З Порядку);
- трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05МПа і 

температурою води вище 110°С, які підлягають реєстрації в територіальних органах 
Держгірпромнагляду (п.18 дод.З Порядку)',

монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт металоконструкцій, технічне 
обслуговування, реконструкція (з застосуванням зварювання) (п.2, дод.2 Порядку):

-  вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників, будівельних підйомників (п.19, дод. 
З Порядку)
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експлуатація вантажопідіймальних кранів і машин (п. 19 додатку 3 Порядку):
- гусеничний кран МКГ-25-01А, в/п 25 т, 1992 року виготовлення (Україна);
- гусеничний кран МКГ-25-01 А, в/п 25т, 1993 року виготовлення (Україна);
- гусеничний кран РДК-25-1, в/п 25т, 1977 року виготовлення (СРСР);
- гусеничний кран СКГ-63/100, в/п 100т, 1979 року виготовлення (СРСР);
- пневмоколісні крани КС-5363В, в/п 36т, 1990 року виготовлення (СРСР);
- гусеничний кран МКГ-25БР, в/пі 25т, 1987 року виготовлення (СРСР);
- автомобільний кран КС-3577-4-1, в/п 14т, 1991 року виготовлення (СРСР);
- автомобільний кран КС-55713-1, в/п 25т, 2004 року виготовлення (Україна);
- автомобільний кран КС-55713-1, в/п 25т, 2007р. виготовлення (Україна);
- гусеничний кран МКГС-100, в/п 100т, 1988 року виготовлення (СРСР);
- підйомник самохідний GENIE S-60, в/п 227 кг, 2005 року виготовлення (США).
2. Дозвіл № 162.16.56 діє до 12.09.2021 р. 
на виконання
- газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.
3. Дозвіл № 150.17.56 діє до 10.07.2022 р. 
на виконання
- монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, реконструкцію машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
технологічного устаткування хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної 

промисловості.

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів) виробничих об’єктів (структурних підрозділів):
За адресою : 35302 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Промислова, 1а: 
Корпус цеху металоконструкцій:
- дільниця зварювання - 10 робочих місць;
- дільниця металообробки -  9 робочих місця;
- дільниця складання -  12 робочих місць.
Корпус цеху механізації:
- дільниця ремонту і обслуговування машин і механізмів -  3 робочих місць;
- дільниця ремонту і обслуговування електроінструменту та випробовувань -  1 робоче місце. 
Корпус складський.
Будівлі відповідають проектній документації, технологічним плануванням та введені в 
експлуатацію.

Інші відомості :
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці:

Керівництво по забезпеченню створення у ТзОВ фірмі «Екорембуд ЛТД» умов праці 
відповідно до законодавства з охорони праці, а також забезпечення додержання вимог 
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці покладкно згідно наказу від 
15.03.2019.р № 89 на технічного директора ТзОВ фірми «Екорембуд ЛТД» Почтаренка Л.Г., 
пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» і перевірку знань Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього у комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області (посвідчення №2581-90-16, протокол №90 від 11.08.2016 р.);

- відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних 
підрозділів і функціонування системи управління охороною праці, підготовку керівних рішень 
та контроль за дотриманням працівниками вимог законодавства та інших нормативно- 
правових актів з охорони праці -  начальник віділу охорони праці Щербина Г.І., пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» і перевірку знань Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього у комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області (посвідчення № 591-19-18, протокол №19 від 23.02.2018 р.);

- відповідальний за електрогосподарство у ТзОВ фірмі «Екорембуд ЛТД» енергетик 
Брежицький І.В. пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» і перевірку знань у
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комісії Управління Держпраці у Рівненській області (посвідчення №314-11-16 протокол від 
28.01.2019 р. № 7/а), V група з електробезпеки до і вище 1000 В призначений наказом від 
15.03.2019.р № 89;

- відповідальним за безпечне виконання робіт з використанням ковальсько-пресового 
устаткування та верстатів по обробці металів наказом від 15.03.2019.р № 89 призначено 
начальника цеху Васевича В.Д.;

- відповідальним за безпечне виконання робіт по обслуговуванню ковальсько-пресового 
устаткування та верстатів по обробці металів наказом від 15.03.2019.р № 89 призначено 
механіка цеху Коваля О.А.

Відповідальні особи пройшли навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці 
під час ковальсько-пресових робіт», НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час 
холодного оброблення металів» у комісії підприємства (протокол від 02.01.2019 р. № 1-3-19):

- заявлені роботи підвищеної небезпеки виконують працівники, що пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці у комісії підприємства (протокол від 08.01.2019 р. № 7- 
1-19) та допущені до самостійного виконання робіт наказом від 15.01.2019 р. № 16;

- відповідальним за своєчасне забезпечення підрозділів спецодягом, спецвзуттям, 
засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими засобами, облік, зберігання та 
видачу на виробничі дільниці спецодягу, засобів індивідуального захисту, ведення особистих 
карток обліку, призначено наказом від 15.03.2019.р № 89 завідуючого складом Дзюру І.С.;

Наявність служби охорони праці
У ТзОВ фірмі «Екорембуд ЛТД», наказом від 08.02.2005 р. № 29 створена служба з 

охорони праці та затверджено Положення про службу охорони праці (нова редакція) наказом 
від 02.05.2019 р. № 160.

Функції служби охорони праці покладені на відділ з охорони праці в особі начальника 
відділу охорони праці Щербину Г.І.

Начальник відділу охорони праці Щербина Г.І. пройшов навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ Держпраці» і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього у комісії Управління Держпраці у Рівненській області (посвідчення № 
591-19-18, протокол №19 від 23.02.2018 р.).

Інформація про акти підприємства з охорони праці:
На ТзОВ фірмі «Екорембуд ЛТД» розроблено, затверджено та введено в дію наступні акти з 
охорони праці:

- Система управління охороною праці затверджена наказом від 10.01.2014. №18;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

в редакції затвердженій наказом від 02.05.2019 р. № 160;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено та введено в дію наказом від 
05.07.2017 р. № 77, та Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту, затверджені наказом від 10.01.2014. №18;

- ПОП 09.001:2014 «Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з 
підвищеною небезпекою», затверджене генеральним директором 31.10.2014 р.;

- затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні 
спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці (наказ від 21 грудня 
2018 р. № 451), Перелік посад та професій працівників, які звільняються від повторного 
інструктажу, Перелік посад та спеціалістів, навчання яких проводиться в спеціальних 
навчальних закладах, Перелік посад та професій працівників, які повинні проходити 
стажування (наказ від 21.12.2018 р. № 452) та Перелік місць (умов) виконання та видів робіт, на 
здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск (наказ від 15 березня 2019р. № 90);

- затверджено Програми спеціального навчання з питань охорони праці згідно Переліку 
робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна 
перевірка знань з питань охорони праці;
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- затверджено Програми стажування на робочому місці згідно Переліку посад та професій 
працівників, які повинні проходити стажування;

- розроблено, затверджено наказами та введено в дію посадові та робочі інструкції для всіх 
працівників ТзОВ фірми «Екорембуд ЛТД» згідно штатного розпису; інструкції для 
відповідальних осіб, затверджені наказом від 27.12.2018 р. № 460:

- інструкції з охорони праці по професіям та заявленим видам робіт затверджені 
відповідними наказами.

№
з/п

Номер
інструкції Найменування інструкції Введення в дію

1 . № 16-19 Інструкція по наданню домедичної допомоги Наказ від 25.02.2019 
№69

2. №26 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт 
на вальцях механічних

Наказ від 04.01.2013 
№ 10

3. № 35-19 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт 
на листогинному пресі

Наказ від 04.01.2013 
№ 10

4. № 43 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт 
на прес-ножицях комбінованих

Наказ від 04.01.2013 
№ 10

5. № 47 Інструкція з охорони праці при роботі на 
гільйотинних ножицях

Наказ від 03.08.2004 
.№ 133

6 . № 49 Інструкція з охорони праці під час виконання 
робіт ручним електроінструментом

Наказ від 07.02.2005 
№ 25

Виконання ковальсько-пресових робіт проводиться згідно карт технологічних процесів, 
інструкцій по експлуатації обладнання де відображаються заходи їх безпечного виконання.

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
Для організації навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці на ТзОВ фірмі 
«Екорембуд ЛТД- наказом від 18.12.2018 р. №446 створена комісія в складі:

— Почтаренко Л.Г. перший заступник генерального директора голова комісії;
(технічний директор)

— Щербина Г.І. начальник відділу охорони праці член комісії;
— Тимків Ю.І. головний механік член комісії.

члени коміеї: г.ройшли навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» і перевірку знань у 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області та мають відповідні посвідчення про 
перевірку знань.
Для організації навчання і перевірки знань з електробезпеки на ТзОВ фірмі «Екорембуд ЛТД» 
наказом від 18.12.2018 р. №446 створена комісія в складі:

— Брежицький І.В.

— Почтаренко Л.Г.

— Щербина Г.І.

енергетик, відповідальний за голова комісії;
електрогосподарство, V гр. до і вище 1000 В, 
посвідчення №314-11-16 ДП «Рівненський 
ЕТЦ»
перший заступник генерального директора член комісії;
(технічний директор), IV гр. до і вище 1000 В, 
посвідчення №3812-388 ДП «Рівненський 
ЕТЦ»
начальник відділу охорони праці, V гр. до і член комісії, 
вище 1000 В, посвідчення №760-19 ДП 
«Рівненський ЕТЦ»

Працівники ТзОВ фірми «Екорембуд ЛТД» перед прийомом на роботу та щорічно проходять
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навчання згідно тематичних планів та програм спеціального навчання, Переліку робіт з 
підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна 
перевірка знань з питань охорони праці та перевірку знань з питань охорони праці та 
електробезпеки.
Перевірка знань з питань охорони праці робітників по професіям і видам робіт, електробезпеки 
та пожежної безпеки, надання домедичної допомоги (для всіх професій та видів робіт) 
оформлюється протоколами, допуск робітників до виконання робіт здійснюється наказами по 
підприємству після перевірки знань з питань охорони праці та проходження стажування.

Працівникам, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, після перевірка знань з 
питань охорони праці видається посвідчення про проходження навчання та перевірку знань.

Всі працівники при прийнятті на роботу проходять вступний інструктаж згідно з 
Програмою вступного інструктажу з реєстрацією в Журналі реєстрації вступного інструктажу 
з питань охорони праці, робітники проходять інструктажі згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» з 
реєстрацією в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 
Первинний інструктаж проводиться згідно Переліку питань первинного інструктажу для 
працівників.

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці на 
робочому місці проводять безпосередні керівники робіт (майстри) у встановлені терміни.

Перевірка знань з електробезпеки з присвоєнням відповідної групи оформляється 
протоколами в Журналі протоколів перевірки знань.

Інформація про експлуатаційну документацію;
Усе заявлене до експлуатації устатковання та засоби індивідуального захисту забезпечені 

паспортами, інструкціями з експлуатації та, при необхідності, сертифікатами відповідності.
Облік засобів виробництва відображається в журналі обліку обладнання цеху 

виготовлення металоконструкцій, розроблені та затверджені графіки планово- 
попереджувальних ремонтів, обслуговування обладнання. Обслуговування обладнання 
проводиться слюсарем та електромонтером з ремонту та обслуговування устаткування під 
керівництвом механіка цеху.

Обладнання оснащене бірками з вказанням належності, інвентарного номера, 
відповідальних осіб за експлуатацію та знаходиться у справному стані.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
У ТзОВ фірмі «Екорембуд ЛТД» працівники, що зайняті заявленими видами робіт 

повністю забезпечені засобами індивідуального захисту згідно НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми 
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості» та Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту затвердженого та введеного в дію наказом від 05.07.2017 р. 
№ 77 та вимог НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових 
робіт».

Нормативно-правове забезпечення:
Навчально-методичне забезпечення підприємства достатнє для необхідного навчання 
працюючих. Перелік нормативно-правових актів, що регламентують виконання заявлених робіт 
підвищеної небезпеки, затверджено наказом від 15.03.2019 р. №88.

№
п/п

Позначення 
нормативного акта Назва нормативного акта

1 . Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення 

металів
3. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями
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4. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт

5. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання

6. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
7. НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості

8. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства

9. НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці

10. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці. {Із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Державного комітету 
України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду № 273 від 16.11.2007 Наказом 
Міністерства соціальної політики № 140 від ЗО. 01.2017}

11. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. ( у  
редакції наказу Міністерства соціальної політики 
України 30.03.2017 № 526)

12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
13. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 

нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві

14. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників

15. НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 
використання виробничого обладнання працівниками

16. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці

17. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
18. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
19. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів.
20. ПУЕ Правила улаштування електроустановок
21. Правила технічної експлуатації електроустановок 

споживачів затверджені наказом Міністерства палива та 
енергетики України від 25.07.2006 р. № 258 (у редакції 
наказу Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України від 13.02.2012 р. № 91, від 
16.05.2013 № 273)

22. Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій (затверджено наказом Міністерства 
охорони здоров'я України 21.05.2007 № 246).

23. НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок 
споживачів

24. НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових 
робіт
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25. Технічний регламент засобів індивідуального захисту. 
Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 
серпня 2008 р. № 761.

26. ДСТУ 7239:2011 Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та 
класифікація

27. ДСТУ 180 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. 
Принципи проектування знаків безпеки для робочих 
місць та місць громадського призначення.

28. Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я 
працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 
25 листопада 2009 р. № 1262)

29. НАПБ А.01-001-2015 Правила пожежної безпеки в Україні

Організація та проведення медичних оглядів.
Усі працівники проходять обов'язковий попередній (під час прийняття на роботу) і 

періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди для працівників, зайнятих на 
важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба 
у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року в медичних комісіях 
спеціалізованих медичних закладів.

Проведення медичних оглядів визначається Порядком проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій (затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України 
21.05.2007 №246).

Результати медичного огляду оформляються довідкою медичної комісії, висновком 
медичної комісії про придатність працівника до виконання робіт.

Всі працівники, що виконують ковальсько-пресові роботи, пройшли х 
визнані придатними до виконання цих робіт.

Режим робочого часу на підприємстві відповідає законодавству.

Заходи, щодо безпечної організації робочих місць достатні для виконання з|

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попередж'

В.О. Возшок
(підпис)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіально 
Держпраці «____» ________________ 2019 р. № ____________

Управління Держпраці у Рівненській області ^

ЗАРЕЄСТРОВАНО І
за^  /б  » ^ р .

(ПОСЗДв, ПІ,
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