
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______________ Україна, 33017 Рівненська область, м. Рівне, Рівне-17________________
місцезнаходження.

код згідно з ЄДРПОУ 05607824
код згідно з ЄДРПОУ,

Голова Правління Заблуда Михайло Васильович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. (0362) 61-20-00, 61-22-03 факс (0362) 25-81-04 e-mail rvazot(a)azot.rv.ua______
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізриної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

____________________________ на об’єктах замовника__________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»_____
(найменування страхової компанії,

_____________ 28.04.2021 р. договір № 027/1788/002089, 12.03.2020 р.____________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

я.

(дата проведення аудиту)

Заблуда Михайло Васильович
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки;



Технічний огляд; випробування; експертне обстеження (технічне діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
- технологічне устатковання хімічного, нафтохімічного, нафтогазоперепобного, хлор- та 

аміаковикористовуючих виробництв;
- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою 

нагріву вище ніж 110 °С;
- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автоомобільних газових балонів, 

що є ємностями для газового моторного палива;
- вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники та колиски для підіймання 

працівників;
- технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного та 

зрідженого газу суб'єктам господарювання та до населених пунктів (крім експертного 
обстеження (технічного діагностування) та технічного огляду).

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Дані роботи виконуються відділом діагностики і контролю (ВД і К) в складі 18 працівників у 
відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 та наказу 
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
03.09.2007 р. № 195 «Про затвердження Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687».

Кількість робочих місць на підприємстві; 2655, в тому числі тих, що працюють у шкідливих 
умовах праці 1387, мають особливий характер праці 265, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм в відділі діагностики і контролю 13.

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

_____________ К ІЛ ЬК ІС Т Ь  будівель і споруд (приміщень в відділі діагностики і контролю); 10________
будівель і споруд (приміщень),

__________виробничих об'єктів (цехів, Д ІЛ Ь Н И Ц Ь , структурних підрозділів); 19_____________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ

Голова Правління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» Заблуда 1УЇ.В. пройшов перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домсдичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП); комісією Управління Держпраці у 
Рівненській області створеній згідно наказу № 65 від 15.05.2017 р. (копія витягу з протоколу № 
455-17 від 22.12.2017 р.).

Наказом № 34 від 21.01.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників підприємства. Голова комісії -  заступник Голови Правління -  головний 
інженер Коваленко В.Г. та члени комісії: директор департаменту з охорони праці Бакун В.О., 
заступник головного інженера з виробництва Потапчук М.М., начальник виробничого відділу 
Джигар В.О., головний механік Киричук Б.Б., головний електрик Довгун Р.Р., головний 
приладист Вороняк Т.О., директор з капітального будГвництва - головний будівельник 
Демський О.В., начальник навчального центру Гандзюк €'.0., які пройшли перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домсдичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП) в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області створеної згідно наказу № 65 від 15.05.2017 р. (протокол № 455-17 від 
22.12.2017 Р.1



Згідно станларту підприємства СТП 05607824-017:2019 «Організація і порядок проведення 
профілактичної роботи з охорони праці на підприємстві», затвердженого наказом № 250 від 
17.04.2019 р., начальник структурного підрозділу відповідальний за створення безпечних та 
здорових умов праці в підрозділі. Начальник відділу діагностики і контролю Гридак Сергій 
Віталійович згідно посадової їнструкції № 10-294, затвердженої 30.03.2020 р.відповідальний за 
дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки в відділі
діагностики і контролю.______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
На підприємстві відповідальних осіб призначено наказами Голови Правління: № 14 від 
10.01.2018р про призначення осіб, які мають право видачі наряду-допуску та розпоряджень; 
видачу дозволів на підготовку робочого місця і допуск до виконання робіт; підготовку робочого 
місця; допуск до робочого місця; керування роботами; нагляд за виконанням робіт; осіб, що 
мають право бути членами бригади, які пройшли перевірку знань Законодавства з охорони 
праці, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», «Правил виконання газонебезпечних робіт», 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», та нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів, НПАОП 28.52-1.31-13 
«Правила охорони праці під час зварювання металів»; № 14 від 10.01.2018 р. про призначення 
осіб, які мають прав видачі наряду-допуску на всі види ремонтних робіт. № 155 від 05.03.2019 р. 
про призначення осіб, відповідальних за електрогосподарство; № 719 від 26.12.2019 р. про 
призначення осіб, відповідальних за стан засобів вимірювальної техніки; № 64 від 05.02.2020 р. 
про призначення осіб, відповідальних за поводження з джерелами іонізуючого 
випромінювання; № 13 від 13.01.2020 р. про призначення на підприємстві відповідального за 
безпечне використання балонів із стисненими і зрідженими газами для газополум’яної обробки 
металів; № 70 від 10.02. 2020 р. про призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку; №
713 від 02.11.2018 р. про призначення працівників, відповідальних за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання під тиском (котли парові та водогрійні, посудини, що працюють під 
тиском, трубопроводи пари та гарячої води), відповідальних за утримання облатнання в 
справному стані (вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання), 
відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами,
мобільними підйомниками.__________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально- 
профілактичних заходів, що спрямовані на попередження нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій у процесі трудової діяльності, а також контролю дотримання 
працівниками вимог законів та інших нормативних актів з охорони праці, розділу «Охорона 
праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють на підприємстві створено 
службу з охорони праці. Керівником служби охорони призначений наказом № 1816/ВК від 
27.09.2013 р. директор департаменту з охорони праці Бакун В.О. На підприємстві розроблений 
та введений в дію наказом № 250 від 14.04.2019 р. стандарт підприємства СТП 05607824- 
017:2019 «Організація і порядок проведення профілактичної роботи з охорони праці на
підприємстві».________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на вити робіт 

підвищеної небезпеки та на професії. Головою Правління 30.01.2020 р.затверджено перелік 
нормативно-правових актів з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі 
затверджено інструкції:

№ 456-АРЗ інструкція з організації і безпечного проведення газонебезпечних робіт (наказ № 627 
від 25.09.2018р.1, № 461-АРЗ інструкція з застосування та зберігання засобів індивідуального 
захисту органів дихання (наказ № 661 від 08.10.2018р.), № 459-ВОП інструкція з організації 
безпечного ведення вогневих та інщих пожежонебезпечних робіт на ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (для 
невибухопожежонебезпечних виробництв) (наказ № 627 від 25.09.2018р.), № 472-ВОП 
інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та



вибухонебезпечних об’єктах підприємства (наказ № 235 від 09.04.2019р.), № 391-ВОП 
інструкція по наданню домедичної допомоги при невідкладних станах (наказ № 205 від 
24.02.2016р.), № 488-АРЗ інструкція про заходи пожежної безпеки на ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» 
(наказ № 214 від 15.04.2020р.), № 491-ВОП інструкція з охорони праці під час виконання робіт 
на висоті на ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (наказ № 228 від 23.04.2020р.), № 66-03 ОП інструкція з 
охорони праці при проведенні робіт по візуально-оптичному контролю зварних швів та 
основного металу обладнання на ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (наказ № 78 від 10.02.2020р.), № 66-04 
ОП інструкція з охорони праці при проведенні робіт по експертному обстеженню (технічному 
діагностуванню) парових та водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, 
що працюють під тиском, технологічних трубопроводів та обладнання, підійіУіальних споруд на 
ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (наказ № 94 від 18.02.2020р.), № 66-05 ОП інструкція з ОП при проведенні 
робіт по капілярному контролю зварних швів та основного металу обладнання на ПрАТ 
«РІВНЕАЗОТ» (наказ № 118 від 28.02.2020р.), № 86-30 інструкція з радіаційної безпеки при 
проведенні рентгенодефектоскопічних робіт (затверджена 21.06.2018р.), № 66-01 ОП інструкція 
з ОП дефектоскопісту рентгенографування групи рентгенодефектоскопії відділу діагностики і 
контролю (наказ № 368 від 15.05.2018р.).

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та вступні, первинні, повторні, 
позапланові, цільові інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затвердженого наказом по підприємству № 443 від 21.07.2017р.

Працівники, які проводять роботи по неруйнівному контролю пройшли навчання, атестацію 
та сертифікацію згідно НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного 
контролю:
1 Грицак Сергій Віталійович - візуально-оптичний контроль основного металу та зварних 
з’єднань у виробничих секторах «Теплова енергетика, трубопроводи, хімія та нафтохімія», 2 
рівень кваліфікації, посвідчення № 34950, дата останньої атестації 31.10.2017 р.
2 Гошта Світлана Михайлівна - візуально-оптичний контроль основного металу та зварних 
з’єднань у виробничих секторах «Трубопроводи, хімія та нафтохімія», 2 рівень кваліфікації, 
посвідчення № 34704, дата останньої атестації 12.09.2017 р.
3 Прусов Богдан Зотович - візуально-оптичний контроль основного металу та зварних з’єднань 
у виробничих секторах «Теплова енергетика, хімія та нафтохімія, вантажопідіймальні 
механізми, металоконструкції та будівельні конструкції», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 
36142, дата останньої атестації 27.09.2018 р.
4 Деркач Євгеній Миколайович - візуально-оптичний контроль основного металу та зварних 
з’єднань у виробничих секторах «Теплова енергетика, хімія та нафтохімія, вантажопідіймальні 
механізми, металоконструкції та будівельні конструкції», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 
36922, дата останньої атестації 24.09.2019 р.;
- радіографічний контроль основного металу та зварних з’єднань у виробничих секторах 
«Теплова енергетика, хімія та нафтохімія, 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 34843, дата 
останньої атестації 12.09.2017 р.;
- магнітопорошковий контроль основного металу та зварних з’єднань у виробничих секторах 
«Теплова енергетика, хімія та нафтохімія,вантажопідіймальні споруди, металоконструкції та 
будівельні конструкції», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 36725, дата останньої атестації 
07.06.2019 р.;
- фізико-механічні випробування матеріалів і зварних з’єднань, посвідчення № П-МВ 1802/074, 
дата останньої атестації 20.04.2018 р.
5 Воловнік Юрій Вікторович - візуально-оптичний контроль основного металу та зварних 
з’єднань у виробничих секторах «Теплова енергетика, трубопроводи, хімія та нафтохімія, 
вантажопідіймальні споруди», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 36630, дата останньої 
атестації 22.04.2019 р.;



- емісійний спектральний аналіз (стилоскопіювання) сталей та сплавів, посвідчення № А-СТ 
1905/064, дата останньої атестації 30.05.2019 р.
6 Сізов Олексій Семенович - візуально-оптичний контроль основного металу та зварних 
з’єднань у виробничих секторах «Металообробка та металовиробництво, теплова енергетика, 
хімія та нафтохімія, вантажопідіймальні механізми», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 
34705, дата останньої атестації 12.09.2017 р.
7 Коварж Віталій Володимирович - ультразвуковий контроль основного металу та зварних 
з’єднань у виробничих секторах «Металообробка та металовиробництво, теплова енергетика, 
хімія та нафтохімія, вантажопідіймальні споруди, металоконструкції та будівельні 
конструкції», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 34840, дата останньої атестаті 12.10.2017 р.;
- радіографічний контроль основного металу та зварних з’єднань у виробничих секторах 
«Теплова енергетика, хімія та нафтохімія, вантажопідіймальні механізми, металоконструкції 
та будівельні конструкції», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 014 КТ-ІІ-20, дата останньої 
атестації 27.02.2019 р.;
- емісійний спектральний аналіз (стилоскопіювання) сталей та сплавів, посвідчення № А-СТ 
1905/133, дата останньої атестації 30.05.2019 р.
8 Шагай Іван Михайлович - ультразвуковий контроль основного металу та зварних з’єднань у 
виробничих секторах «Металообробка та металовиробництво, теплова енергетика, хімія та 
нафтохімія, трубопроводи, вантажопідіймальні споруди, металоконструкції та будівельні 
конструкції», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 37171, дата останньої атестації 19.12.2019 р.;
- магнітопорошковий контроль основного металу та зварних з’єднань у виробничих секторах 
«Металообробка та металовиробництво, теплова енергетика, хімія та нафтохімія, 
трубопроводи, вантажопідіймальні споруди, металоконструкції та будівельні конструкції», 2 
рівень кваліфікації, посвідчення № 34841, дата останньої атестації 29.09.2017 р.;
- фізико-механічні випробування матеріалів і зварних з’єднань, посвідчення № П-МВ 1804/280, 
дата останньої атестації 20.04,2018 р.;
- металографічні дослідження металів та зварних з’єднань, посвідчення № П-МГ 1806/178, дата 
останньої атестації 23,06.2018 р.
9 Левицький Ігор Васильович - ультразвуковий контроль основного металу та зварних 
з’єднань у виробничих секторах «Металообробка та металовиробництво, теплова енергетика, 
хімія та нафтохімія, трубопроводи, вантажопідіймальні споруди, металоконструкції та 
будівельні конструкції», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 35892, дата останньої атестації 
27.07.2018 р.;
- капілярний контроль основного металу та зварних з’єднань у виробничих секторах 
«Металообробка та металовиробництво, теплова енергетика, хімія та нафтохімія, 
трубопроводи, вантажопідіймальні споруди, металоконструкції та будівельні конструкції», 2 
рівень кваліфікації, посвідчення № 37086, дата останньої атестації 13.12.2019 р.
10 Белоус Михайло Олександрович - ультразвуковий контроль основного металу та зварних 
з’єднань у виробничих секторах «Теплова енергетика, хімія та нафтохімія, вантажопідіймальні 
механізми, металоконструкції та будівельні конструкції», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 
35688, дата останньої атестації 26.04.2018 р.;
- капілярний контроль основного металу та зварних з’єднань у виробничих секторах 
«Металообробка та металовиробництво, теплова енергетика, хімія та нафтохімія, 
трубопроводи, вантажопідіймальні споруди, металоконструкції та будівельні конструкції», 2 
рівень кваліфікації, посвідчення № 34839, дата останньої атестації 13.10.2017 р.
11 Герасимчук Олександр Михайлович - візуально-оптичний контроль основного металу та 
зварних з’єднань у виробничих секторах «Металообробка та металовиробництво, теплова 
енергетика, хімія та нафтохімія, трубопроводи, вантажопідіймальні споруди, 
металоконструкції та будівельні конструкції», 2 рівень кваліфікації, посвідчення № 37005, дата 
останньої атестації 18.10.2019 р.
12 Рожков Валерій Миколайович - металографічні дослідження металів та зварних з’єднань, 
посвідчення № П-МГ 1806/177, дата останньої атестації 23.06.2018 р.



Працівники, які проводять роботи по технічному огляду та/або експертному обстеженню 
пройшли навчання та атестацію згідно НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які 
мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування 
підвищеної небезпеки:
1 Грицак Сергій Віталійович - експерт технічний з промислової безпеки по проведенню 
технічного огляду та експертного обстеження вибухопожежонебезпечних. хімічних, 
нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв, посвідчення № 215-15-3, дата останньої 
атестації 23.05.2018 р.
2 Бакров Володимир Петрович - експерт технічний з промислової безпеки по проведенню 
технічного огляду та експертного обстеження вибухопожежонебезпечних, хімічних, 
нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв, посвідчення № 143-05-3, дата останньої 
атестації 27,09.2017 р.
3 Сізов Олексій Семенович - експерт технічний з промислової безпеки по проведенню 
технічного огляду та експертного обстеження вибухопожежонебезпечних, хімічних, 
нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв, посвідчення № 555-18-12, дата останньої 
атестації 28.11.2018 р.
4 Деркач Євгеній Миколайович - експерт технічний з промислової безпеки по проведенню 
технічного огляду та експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів, посудин, що 
працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води), посвідчення № 519-12-5, дата 
останньої атестації 21.11.2018 р.
5 Воловнік Юрій Вікторович - експерт технічний з ПРОМИСЛОВОЇ безпеки по проведенню 
технічного огляду та експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів, посудин, що 
працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води), посвідчення № 248-09-2, дата 
останньої атестації 28.09.2018 р.
6 Коварж Віталій Володимирович - експерт технічний з промислової безпеки по проведенню 
технічного огляду та експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, 
ліфтів, посвідчення № 81-19-1, дата останньої атестації 27.02.2019 р.
7 Віннічук Олексій Андрійович - експерт технічний з промислової безпеки по проведенню 
технічного огляду та експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів, посудин, що 
працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води), посвідчення № 21-00-4, дата 
останньої атестації 13.11.2019 р.;
- експерт технічний з промислової безпеки по проведенню технічного огляду та експертного 
обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, посвідчення № 26-04-8, дата останньої 
атестапії 20.03.2019 р.
8 Овчаренко Володимир Миколайович - експерт технічний з промислової безпеки по 
проведенню технічного огляду та експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів, 
посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води), посвідчення № 32-01- 
20, дата останньої атестації 19.03.2020 р.

Персонал підприємства забезпечений засобами індивідульного захисту згідно НПАОП 0.00- 
7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці». Дефектоскопісти рентгенографування відділу 
діагностики і контролю забезпечені натупними засобами індивідульного захисту: костюм, 
білизна натільна, берет, черевики, шкарпетки, рукавички, каска захисна, протигаз ДОТ 
600А2В2Е2К2РЗ, рукавички діелектричні (чергові), шапочка гумова просвинцьована 
(чергова), фартух з нагрудником гумовий просвинцьований (черговий), рукавички з 
просвинцьованої гуми (чергові), окуляри захисні закриті з ппосвинпьованими скельцями, на 
зовнішніх роботах узимку додатково: куртка утеплена, шапка згідно н.61, розділ З ППАОП 
0.00-3.07-09 Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості. Інженери-контролери відділу діагностики і контролю забезпечені натупними 
засобами індивідульного захисту: костюм бавовняний, черевики шкіряни, каска захисна. 
протигаз ДОТ 600А2В2Е2К2РЗ, на зовнішніх роботах узимку додатково; куртка бавовняна на 
утеплювальній прокладці згідно п. 470 НПАОП 24.0-3.01-04 Норм безплатної видачі



спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
хімічних виробництв (частина Л.________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
В наявності необхілна експлуатаційна документація на прилади, обладнання, інструмент, 

пристрої, яке застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення
для організації авчання, перевірки знань з питань охорони праці.

а матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.В.Заблуда
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__р. № ____________________ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

правління держпргці у Рівненській області
с А І - Е Є С Т Р О В А Н О


