
Додаток 1 
до Порядк; 

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАЛИ "ЕКОСЕРВІС”: код згідно з ЄДРПОУ: 32404202: міспезнаходження: 34500. Рівненська 
обл.. Сарненський р-н.. м. Сарни, вул. Матросова. буд. 2: керівник -  директор Микосянчик 
Олександр Степанович: тел. +380365535909; адреса електронної пошти: еко8егуІ8иа@икг.пеІ_
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та не 

батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної 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;

По міспях виконання робіт згідно укладених договорів
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:
Не укладався___________________________________________________________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
Висновок за результатами проведення аудиту системи управління охороною праці вимогам 
законодавства з питань охорони прані №40282391-08-8247.20 від 27.04.2020р. ТОВ 
«КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» (атестат про акредитацію, зареєстрований у Реєстрі 
05.12.2018р. за №7А330. дійсний до 04.12.2023р.. яким НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО 3 _  
АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ засвідчує компетентність Органу з інспектування Товариства з 
обмеженою відповідальністю «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» 101004. м.Київ._ вул. 
Рогнідинська. 4А. код ЄДРПОУ 40282391) відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 
17020:2014 НЗОЯЕС 17020:2012) в сфері інспектування: експертиза стану охорони прані та 
безпеки промислового виробництва, визначеної додатком до нього атестата, який є його 
невід’ємною 
частиною)

(дата проведення аудиту)
Я, Микосянчик Олександр Степанович

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

Підйомники (п.10 додатку 7 до Порядку), а саме:

автовишка телескопічна з гідроприводом ТВГ-15Н (підйомник автомобільний) -  
заводський №2090, реєстраційний №Р-156, рік виготовлення - 2007, країна - 
виробник: Україна;



підйомник автомобільний гідравлічний МШТС-4М -  заводський №59, 
реєстраційний №Р-176, рік виготовлення - 1983, країна - виробник: СРСР.

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

без отримання відповідного дозволу.

Робочих місць -  121. в т.ч. на яких існує підвищений ризик - 2
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Будівель та споруд Гпримішень) -19: виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

підрозділів) - 5
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Відповідальні особи:

Керівник, директор Микосянчик Олександр Степанович, призначений відповідальним за 
загальне керівництво системою управління охорони праці на підставі статті 13 Закону України 
«Про охорону праці», для створення на робочому місці умов праці, відповідно до вимог 
нормативно-правових актів, забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників 
у галузі охорони праці, для усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних 
захворювань.

Інженер з охорони праці та навколишнього середовища Сеніна Олена Павлівна, призначена 
відповідальною за облік, зберігання, внесення змін та видача нормативно-технічної документації, 
організація інструктажів, спеціального навчання та перевірка знань у працівників з охорони праці 
й пожежної безпеки на підприємстві.

Наказом №44 від 07.04.2020р. призначено відповідальних осіб:
- з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією автогідропідйомників -  
енергетика Риндича Сергія Миколайовича;
- за утримання у справному стані автогідропідйомників -  головного механіка 
Федорова З.Л.;
- з безпечного проведення робіт автогідропідйомниками -  головного механіка 
Федорова З.Л.

З метою створення безпечних умов праці, посилення стану безпеки та умов праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на висоті та експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, забезпечення безаварійної експлуатації 
обладнання наказом №43 від 26.11.2019р. закріплено обслуговуючий персонал за 
автогідропідйомниками, який пройщов відповідне навчання:

- підйомник автомобільний гідравлічний марки МШТС-4М -  за Бартощем Русланом 
Савелійовичем;
- підйомник автомобільний гідравлічний марки ТВГ-15Н -  за Мельником Юрієм 
Володимировичем

Головному механіку Федорову З.Л. доручено провести інструктаж з охорони праці із 
закріпленими відповідальними працівниками.

Відповідно до п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» особою, відповідальною за 
електрогосподарство підприємства, збереження, справний стан і видачу електроінструменту 
наказом №13 від 28.03.2019р. призначено енергетика Риндича Сергія Миколайовича (4 
кваліфікаційна група з електробезпеки).

Для безпечного виконання робіт, під час яких можлива дія небезпечних і шкідливих 
виробничих чинників, та робіт, пов’язаних з підвищеним виробничим ризиком, відповідальність за 
допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів підвищеної 
небезпеки, в тому числі підйомників, працівників, які пройщли навчання і перевірку знань, та 
проведення інструктажів і оформлення нарядів-допусків при їх виконанні, наказом №19 від 
09.04.2019р. покладено на головного інженера Захарчука Віктора Олександровича.



На період відсутності відповідального працівника, виконання його обов’язків окремим 
наказом покладається на особу, яка пройшла відповідне навчання і замінила його на посаді.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки;

З метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності на 
виконання вимог ч.2 ст.13, ч.І ст.15 Закону України «Про охорону праці» наказом №25 від 
12.03.2019р. у КП «ЕКОСЕРВІС» створена та функціонує система управління охороною праці 
(СУОП), створені відповідні служби, в тому числі і служба охорони праці у складі: Микосянчика 
О.С. - директора, Захарчука В.О. -  головного інженера та Сеніної О.П. -  інженера з охорони праці 
та навколишнього середовища (наказ №1 від 17.01.2019р.), на яку покладені обов’язки щодо 
організаційно-методичного керівництва діяльністю структурних підрозділів з питань охорони 
праці, підготовки з цих питань управлінських рішень та організації контролю за їх реалізацією.

Для забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища наказом №4 від 26.02.2019р. створено постійно діючу 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників КП "ЕКОСЕРВІС", члени якої 
пройшли відповідне навчання у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та п. 3.10 «Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005р. №15 НПАОП 0.00-4.12-05. До 
складу комісії підприємства залучаються страхові експерти з охорони праці відповідного робочого 
органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та црофесійних захворювань України та викладачі охорони праці. Склад комісії:

Голова комісії: Микосянчик О.С. -  директор;
Члени комісії: Захарчук В.О. -  головний інженер;
Сеніна О.П. -  інженер з охорони праці та навколишнього середовища.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені і введені в дію наступні накази, положення та 
журнали:

Положення:
- про службу охорони праці, затверджене і введене в дію наказом №1 від 17.01.2019р.;
-про систему управління охороною праці, затверджене і введене в дію наказом №25 від 
12.03.2019р.;
-про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці працівників КП 
"ЕКОСЕРВІС", затверджене і введене в дію наказом №4 від 26.02.20І9р.;
- про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене і введене в дію наказом 
№4 від 26.02.2019р.;
-про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту, затверджене і введене в дію наказом №13 від 
28.03.2019р.;
- про енергетичну службу, затверджене і введене в дію наказом №13 від 28.03.2019р.;
- про кабінет з охорони праці, затверджене і введене в дію наказом №13 від 28.03.2019р. 
Накази:
- №113-0 від 19.09.2016р. «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці»; 
-№161-0 від 30.12.2016р. «Про результати атестації робочих місць за умовами праці для 
визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги та 
компенсації, передбачені чинним законодавством»;
-№1 від 17.01.2019р. «Про створення служби з охорони праці»;
-№4 від 26.02.2019р. «Про створення комісії з навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці працівників підприємства»;
-№9 від 07.03.2019р. «Про призначення відповідальних осіб за безпечне виконання



газонебезпечних робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки»;
- №25 від 12.03.2019р. «Про затвердження нормативних актів з охорони праці»;
- №18 від 05.04.2019р. «Про затвердження переліку газонебезпечних робіт, які виконуються 
з виданою та без видачі нарядів-допусків»;
- №19 від 09.04.2019р. «Про призначення відповідальних осіб за видачу нарядів-допусків»;
- №22 від 15.04.2019р. «Про затвердження складу комісії з навчання і перевірки знань ОП з 
безпечних методів ведення газонебезпечних робіт та при виконанні робіт в замкненому 
просторі (колодязях)»;
-№23 від 10.06.2019р. «Про призначення відповідальної особи за здійснення відомчого 
нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та 
знімних вантажопідіймальних механізмів»;
-№28 від 18.06.2019р.«Про створення постійно діючої бригади на виконання 
газонебезпечних робіт в КП "ЕКОСЕРВІС";
-№35 від 06.09.2019р. «Про призначення відповідальної особи за безпечне проведення 
робіт вантажопідіймальними кранами, знімними вантажозахоплюючими пристроями, 
тарою та за утримання їх у справному стані»;
-№36 від 09.09.2019р. «Про призначення обслуговуючого персоналу вантажопідіймальних 
кранів»;
-№43 від 26.11.2019р. «Про закріплення обслуговуючого персоналу за
автогідропідйомниками та проведення інструктажу з охорони праці»;
-№44 від 07.04.2020р. «Про призначення відповідальних осіб за роботу з обладнанням 
підвищеної небезпеки».
Журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструктажів з пожежної безпеки;
- реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- протоколів перевірки знань з питань охорони праці;
- обліку і зберігання засобів індивідуального захисту;
- обліку захисних засобів;
- обліку засобів пожежогасіння;
- обліку нарядів допусків;
- вахтовий журнал машиніста підйомника автомобільного;
- обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;
- технічних обслуговувань і ремонтів підйомників автомобільних.
Посадові та відповідальні особи підприємства пройшли підготовку та навчання у 

навчальних центрах та в комісіях підприємства за наступними напрямками:
Посвідчення №609-17-19, Микосянчик Олександр Степанович -  директор, про 

проходження навчання і виявлення потрібних знань законодавчих актів з охорони праці, надання 
першої допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Навчання і перевірку знань 
пройшов у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол 
№17/2 від 29.03.2019р. Посвідчення дійсне до 29.03.2022р.

Посвідчення №603-17-19, Захарчук Віктор Олександрович -  головний інженер, про 
проходження навчання і виявлення потрібних знань законодавчих актів з охорони праці, надання 
першої допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Навчаніш і перевірку знань 
пройшов у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол 
№17/2 від 29.03.2019р. Посвідчення дійсне до 29.03.2022р.

Посвідчення №616-17-19, Сеніна Олена Павлівна -  інженер з ОП та НС, про проходження 
навчання і виявлення потрібних знань законодавчих актів з охорони праці, надання першої 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Навчання і перевірку знань пройшла у ДП



«р ів н е н с ь к и й  ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИИ ц е н т р  ДЕРЖПРАЦІ», протокол №17 від 
22.02.2019р. Посвідчення дійсне до 22.02.2022р.

Посвідчення №616-17/6-19, Сеніна Олена Павлівна -  інженер з ОН та НС, про проходження 
навчання і виявлення потрібних знань «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». Навчання і перевірку знань пройшла у 
ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол №17/6 від 
18.02.2019р. Посвідчення дійсне до 18.02.2022р.

Посвідчення №3350-224-19, Микосянчик Олександр Степанович -  директор, про 
проходження навчання і виявлення потрібних знань «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць». Навчання і перевірку знань пройшов у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол №224 від 09.09.2019р. Посвідчення 
дійсне до 09.09.2022р.

Посвідчення №3349-224-19, Захарчук Віктор Олександрович -  головний інженер, про 
проходження навчання і виявлення потрібних знань «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці цід час 
виконання робіт на висоті», «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць». Навчання і перевірку знань пройшов у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол №224 від 09.09.2019р. Посвідчення 
дійсне до 09.09.2022р.

Посвідчення №616-17/в-19, Сеніна Олена Павлівна -  інженер з ОП та НС, про проходження 
навчання і виявлення потрібних знань «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». Навчання і перевірку 
знань пройшла у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», 
протокол №17/в від 22.02.2019р. Посвідчення дійсне до 22.02.2022р.

Посвідчення №2-1-к. Добродій Сергій Володимирович -  майстер виробничої дільниці, про 
проходження навчання і виявлення потрібних знань законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол КП "ЕКОСЕРВІС" 
№1 від 10.04.2019р.) Періодичну перевірку знань пройшов 13.09.2019р. (протокол КП 
"ЕКОСЕРВІС" №17) із «Правил охорони праці під час експлуатації вантажоцідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт».

Посвідчення №2804-181-19, Микосянчик Олександр Степанович -  директор, про 
проходження навчання і виявлення потрібних знань «Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт». Навчання і перевірку знань пройшов у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол №181 від 15.07.2019р. Посвідчення 
дійсне до 15.07.2022р.

Посвідчення №2805-181-19, Захарчук Віктор Олександрович -  головний інженер, про 
проходження навчання і виявлення потрібних знань «Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт». Навчання і перевірку знань пройшов у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол №181 від 15.07.2019р. Посвідчення 
дійсне до 15.07.2022р.

Посвідчення №2806-181-19, Сеніна Олена Павлівна -  інженер з ОП та НС, про 
проходження навчання і виявлення потрібних знань «Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт». Навчання і перевірку знань пройшла у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ



ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИИ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол №181 від 15.07.2019р. Посвідчення 
дійсне до 15.07.2022р.

Посвідчення №1634-105-19, Пінчук Михайло Платонович -  майстер КМ, про проходження 
навчання і виявлення потрібних знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах», «Правил техніки безпеки при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць». Навчання і перевірку 
знань пройшов у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», 
протокол №105 від 15.04.2019р. Посвідчення дійсне до 15.04.2022р.

Посвідчення №1633-105-19, Добродій Сергій Володимирович -  майстер виробничої 
дільниці, про проходження навчання і виявлення потрібних знань «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах», «Правил техніки безпеки 
при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць». Навчання і 
перевірку знань пройшов у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», протокол №105 від 15.04.2019р. Посвідчення дійсне до 15.04.2022р.

Посвідчення №1580-95-19, Козачок Василь Якович -  майстер-технолог, про проходження 
навчання і виявлення потрібних знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах», «Правил техніки безпеки при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених міець». Навчання і перевірку 
знань пройшла у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», 
протокол №95 від 08.04.20І9р. Посвідчення дійсне до 08.04.2022р.

Посвідчення №1579-95-19, Колядич Валентина Петрівна -  майстер-технолог, про 
проходження навчання і виявлення потрібних знань «Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах», «Правил техніки безпеки при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць». Навчання і перевірку 
знань пройшла у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», 
протокол №95 від 08.04.2019р. Посвідчення дійсне до 08.04.2022р.

Посвідчення №3351-224-19, Риндич Сергій Миколайович -  енергетик, про проходження 
навчання і виявлення потрібних знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
Навчання і перевірку знань пройшов у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», протокол №224 від 09.09.2019р. Посвідчення дійсне до 09.09.2022р.

Посвідчення №2811-100-19, Захарчук Віктор Олександрович -  головний інженер, про 
проходження навчання і виявлення потрібних знань «Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів». Навчання і перевірку знань пройшов у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол №100 від 19.07.2019р. Посвідчення 
дійсне до 19.07.2022р.

Посвідчення №2826-100-19, Сеніна Олена Павлівна -  інженер з ОП та НС, про 
проходження навчання і виявлення потрібних знань «Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів». Навчання і перевірку знань пройшла у ДП «РІВНЕНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол №100 від 19.07.2019р. Посвідчення 
дійсне до 19.07.2022р.

Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці КП "ЕКОСЕРВІС" 
№19 від 11.02.2020р., створеної на підставі наказу №4 від 26.02.2019р., про перевірку знань: 
Закону України «Про охорону праці», законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених

№ Прізвище, ім’я та по батькові Посада, професія (фах) Цех, дільниця.



з/п працівника виробництво

1. Федоров Зіновій Леонідович Головний механік Автотранспортний цех
Посвідчення №001-20, Федоров Зіновій Леонідович -  головний механік, про проходження 

навчання і виявлення потрібних знань Закону України «Про охорону праці», законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями», «Правил техніки безпеки при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць». Навчання і перевірку знань пройшов у КП 
"ЕКОСЕРВІС", протокол №19 від 11.02.2020р.

Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці КП "ЕКОСЕРВІС" 
№18 від 16.09.2019р., створеної на підставі наказу №4 від 26.02.2019р. про перевірку знань: 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»,

№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові 
працівника Посада, професія (фах) Цех, дільниця, 

виробництво

2. Чепуров Юрій Вікторович Машиніст КНС Каналізаційно-насосні
станції

3. Жилка Василь Володимирович Машиніст КНС Каналізаційно-насосні
станції

4. Шидловський Руслан 
Вікторович Машиніст КНС Каналізаційно-насосні

станції
Посвідчення №227-08 від 17.03.2008р., видане Москалику Сергію Яковичу, про те, ш;о він з 

11.01.2008р. по 17.03.2008р. навчався на професійно-технічних курсах у навчально-курсовому 
комбінаті «Рівнеагробуд» м.Рівне і рішенням кваліфікаційної комісії (протокол №14 від 
17.03.2008р.) йому присвоєно кваліфікацію «Стропальник» II (другого) розряду.

Витяг з журналу протоколів перевірки знань з питань охорони праці КП "ЕКОСЕРВІС" за 
участю голови комісії: завідувача сектора нагляду МЕТЗ Управління Держпраці у Рівненській 
області Іващук О.М., членів комісії: державного інспектора ВБК Управління Держпраці у 
Рівненській області Матко В.В., начальника ЕТЛ РЕТЦ Коломійця С.О., заступника начальника 
інспекції -  начальника відділу ЕН інспекції ДЕН в Рівненській області Василець В.В. у посадових 
осіб і спеціалістів підприємства:

Дата
перевірки

Прізвище, ім’я та 
по батькові, 

обіймана посада

Група 3
електробезпеки

Правила, група з 
електробезпеки

Дата
наступної
перевірки

26.09.2019р.
Захарчук Віктор 
Олександрович 

Г оловний інженер

IV група до 
1000В

Правила безпечної 
експлуатації 

електроустановок; 
Правила технічної 

експлуатації 
електроустановок 

споживачів; Правила 
улащтування 

електроустановок; 
Правила експлуатації 

електрозахисних засобів 
V група до і вище 1000В

26.09.2020р.

26.09.2019р.

Сеніна Олена 
Павлівна 

Інженер 3 ОП та
не

IV група до 
1000В

Правила безпечної 
експлуатації 

електроустановок; 
Правила технічної

26.09.2022р.



експлуатації 
електроустановок 

споживачів; Правила 
улаштування 

електроустановок; 
Правила експлуатації 

електрозахисних засобів 
V група до і вище 1000В

26.09.2019р.
Риндич Сергій 
Миколайович 

Енергетик

IV група до 
1000В

Правила безпечної 
експлуатації 

електроустановок; 
Правила технічної 

експлуатації 
електроустановок 

споживачів; Правила 
улаштування 

електроустановок; 
Правила експлуатації 

електрозахисних засобів 
V група до і вище 1000В

26.09.2020р.

Посвідчення №2524-87-19 від 20.06.2019р., Захарчук Віктор Олександрович -  головний 
інженер, про перевірку знань з охорони праці (правила, інструкції з охорони праці і техніки 
безпеки), технології робіт (правил експлуатації, виробничі інструкції) та допуск до роботи в 
електроустановках напругою до 1000В в якості адміністративно-технічного працівника, 4 група з 
електробезпеки. Навчання і перевірку знань пройшов у ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
«РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ». Посвідчення дійсне до 
26.09.2020р.

Посвідчення №2532-87-19 від 20.06.2019р., Сеніна Олена Павлівна -  інженер з ОП та НС, 
про перевірку знань з охорони праці (правила, інструкції з охорони праці і техніки безпеки), 
технології робіт (правил експлуатації, виробничі інструкції) та допуск до роботи в 
електроустановках напругою до 1ОООВ в якості інспектувальної особи, 4 група з електробезпеки. 
Навчання і перевірку знань пройшла у ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «РІВНЕНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ». Посвідчення дійсне до 26.09.2022р.

Посвідчення Х°3642-121-19 від 26.09.2019р., Риндич Сергій Миколайович -  енергетик, про 
перевірку знань з охорони праці (правила, інструкції з охорони праці і техніки безпеки), технології 
робіт (правил експлуатації, виробничі інструкції) та допуск до роботи в електроустановках 
напругою до 1000В в якості адміністративно-технічного працівника, 4 група з електробезпеки. 
Навчання і перевірку знань пройшов у ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «РІВНЕНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ». Поевідчення дійсне до 26.09.2020р.

Посвідчення №01-19-Е від 04.10.2019р., Данько Олександр Петрович -  електромонтер, про 
перевірку знань з охорони праці (правила, інетрукції з охорони праці і техніки безпеки), технології 
робіт (правил експлуатації, виробничі інструкції) та допуск до роботи в електроустановках 
напругою до 1000В в якості оперативно-виробничого персоналу, З група з електробезпеки. 
Навчання і перевірку знань пройшов у КП "ЕКОСЕРВІС". Посвідчення дійсне до 04.10.2020р.

Посвідчення №02-19-Е від 04.10.2019р., Артюшок Володимир Миколайович -  
електромонтер, про перевірку знань з охорони праці (правила, інструкції з охорони праці і 'техніки 
безпеки), технології робіт (правил експлуатації, виробничі інструкції) та допуск до роботи в 
електроустановках напругою до 1000В в якості оперативно-виробничого персоналу, З група з 
електробезпеки. Навчання і перевірку знань пройшов у КП "ЕКОСЕРВІС". Посвідчення дійсне до 
04.10.2020р.

Посвідчення №03-19-Е від 07.10.2019р., Чепуров Юрій Вікторович -  машиніст КНС, про 
перевірку знань з охорони праці (правила, інструкції з охорони праці і техніки безпеки), технології 
робіт (правил експлуатації, виробничі інструкції) та допуск до роботи в електроустановках



напругою до 1000В в якості оперативно-виробничого персоналу, З група з електробезпеки. 
Навчання і перевірку знань пройшов у КП "ЕКОСЕРВІС". Посвідчення дійсне до 07.10.2020р.

Посвідчення №04-19-Е від 07.10.2019р., Жилка Василь Володимирович -  машиніст КНС, 
про перевірку знань з охорони праці (правила, інструкції з охорони праці і техніки безпеки), 
технології робіт (правил експлуатації, виробничі інструкції) та доцуск до роботи в
електроустановках напругою до 1000В в якості оперативно-виробничого персоналу, З група з 
електробезпеки. Навчання і перевірку знань пройшов у КП "ЕКОСЕРВІС". Посвідчення дійсне до 
07.10.2020р.

Посвідчення №05-19-Е від 07.10.2019р., Шидловський Руслан Вікторович -  машиніст КНС, 
про перевірку знань з охорони праці (правила, інструкції з охорони праці і техніки безпеки), 
технології робіт (правил експлуатації, виробничі інструкції) та допуск до роботи в
електроустановках напругою до 1000В в якості оперативно-виробничого персоналу, З група з 
електробезпеки. Навчання і перевірку знань пройшов у КП "ЕКОСЕРВІС". Посвідчення дійсне до 
07.10.2020р.

Витяг з журналу протоколів перевірки знань з питань охорони праці КП "ЕКОСЕРВІС" за 
участю голови комісії: головного інженера КП "ЕКОСЕРВІС" Захарчука В.О., членів комісії:

Дата
перевірки

Прізвище, ім’я та 
по батькові, 

обіймана посада

Група 3
електробезпеки

Правила, група з 
електробезпеки

Дата
наступної
перевірки

12.03.2020р.
Федоров Зіновій 

Леонідович 
Г оловний механік

II група до 
1000В

Правила безпечної 
експлуатації 

електроустановок; 
Правила технічної 

експлуатації 
електроустановок 

споживачів; Правила 
улаштування 

електроустановок; 
Правила експлуатації 

електрозахисних засобів

12.03.2020р.

Витяг з журналу протоколів перевірки знань з питань охорони праці КП "ЕКОСЕРВІС" за 
участю голови комісії: головного інженера КП "ЕКОСЕРВІС" Захарчука В. О., членів комісії:

Дата
перевірки

Прізвище, ім’я та 
по батькові, 

обіймана посада

Група 3
електробезпеки

Правила, група з 
електробезпеки

Дата
наступної
перевірки

07.10.2019р.
Бартош Руслан 
Савелійович II група до 

1000В

Правила безпечної 
експлуатації 

електроустановок; 
Правила технічної 

експлуатації 
електроустановок 

споживачів; Правила 
улаштування 

електроустановок; 
Правила експлуатації 

електрозахисних засобів

07.10.2020р.

07.10.2019р. Мельник Юрій 
Володимирович

II група до 
1000В

Правила безпечної 
експлуатації 

електроустановок; 
Правила технічної 

експлуатації 
електроустановок

07.10.2020р.



споживачів; Правила 
улаштування 

електроустановок; 
Правила експлуатації 

електрозахисних засобів
Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій реєстраційний 

№342 від 09.09.2010р., видане Бартопгу Руслану Савелійовичу, про те, що він з 02.06.2010р. по 
09.09.2010р. навчався у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Рівнебуд» і рішенням кваліфікаційної 
комісії (протокол №18 від 09.09.2010р.) йому присвоєно кваліфікацію IV (четвертий) розряд з 
професії «Машиніст автовишки та автогідропідіймача». Чергову перевірку знань з пройшов у КП 
«Трудівник» м. Сарни (протокол №7,76 від 03.01.2012р.)

Витяг з протоколу ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» №1759 від 29.11.2019р. 
засідання кваліфікаційної атестаційної комісії про перевірку знань, умінь і навичок працівників з 
професії «Машиніст автовишки та автогідропідіймача» і встановлення кваліфікаційних розрядів.

№
з/п Прізвище, ім’я та по батькові Професія до навчання Розряд

1. Мельник Юрій Володимирович Машиніст автовишки 
та автогідропідіймача 4

Посвідчення №1759-5-2019, Мельник Юрій Володимирович, про проходження повного 
курсу навчання із складанням кваліфікаційного екзамену про перевірку знань, умінь і навичок з 
професії «Машиніст автовишки та автогідропідіймача» і встановлення 4 кваліфікаційного розряду 
з професії «Машиніст автовишки та автогідропідіймача». Навчання і перевірку знань пройшов у 
ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА», протокол №1759 від 29.11.2019р.

Заявлені машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що декларуються, 
експлуатується персоналом, який пройщов відповідне навчання, має відповідну кваліфікацію та 
досвід експлуатації підйомників і відповідний допуск до їх експлуатації на підставі проходження 
навчання і перевірки знань законодавчих та нормативно-правових документів охорони праці й 
виробничих інструкцій з охорони праці, заключення попереднього (періодичного) медичного 
огляду, профілактичного наркологічного огляду і обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів працівників.

Розроблені і затверджені посадові та робочі інструкції відповідальних осіб, в тому числі:
- директора;
- головного інженера;
- головного механіка;
- енергетика;
- електромонтера;
- інженера з охорони праці та навколишнього середовища;
- машиніста автовишки та автогідропідіймача;
- майстра виробничої дільниці;
- майстра КМ;
- майстра-технолога;
- машиніста КНС.

На підприємстві затверджені Тематичний план і Програма навчання посадових осіб й 
спеціалістів з питань охорони праці. Переліки питань первинного і вступного інструктажів,' План- 
графік проведення навчання з охорони праці, безпечного виконання окремих видів робіт та 
пожежної безпеки для відповідальних осіб, План-графік проведення навчання з охорони праці 
працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою на 2020р.

Перевірка знань з охорони праці та проведення вступного, первинного цільового 
інструктажів організована відповідно до затвердженого директором «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників», яке розроблене на 
основі Типового. З працівниками, прийнятими на роботу, проводиться вступний інструктаж та 
інструктаж на робочому місці з питань охорони праці, з надання першої домедичної допомоги



потерпілим від нещасних випадків, електробезпеки, пожежної безпеки і правил поведінки у разі 
виникнення аварії з наступною реєстрацією в журналі інструктажів. Розроблені тестові білети за 
професіями (в тому числі для машиніста автовишки та автогідропідйомника) з перевірки знань з 
питань охорони праці.

Експлуатація підйомників не допускається без проведення інструктажів у відповідності з 
інструкціями з охорони праці, розроблених згідно вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці», перелік яких затверджений директором, згідно нумерації за 
професіями, що складаються з п'яти розділів, а саме: «Загальні положення», «Вимоги безпеки 
перед початком роботи». Вимоги безпеки під час виконання роботи», «Вимоги безпеки після 
закінчення роботи», «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях». Для безпечної експлуатації 
підйомників, що декларуються, наказом №2 від 29.01.2019р. затверджена і введена в дію 
Інструкція з охорони праці №15 для машиніста автовишки та автогідропідіймача.

Згідно наказу №43 від 26.11.2019р. головний механік перед початком роботи проводить 
інструктаж з охорони праці із закріпленими за кожним підйомником відповідальними 
працівниками.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При експлуатації підйомників, що декларуються, робочі місця забезпечені кресленнями, 
схемами, розрахунками, комплектами виробничих, технологічних інструкцій, інструкцій з 
охорони праці та пожежної безпеки тощо.

На устатковання, обладнання та пристрої, які експлуатуються, наявна необхідна 
експлуатаційна документація (технічні паспорти автомобілів, паспорти насосів, 
гідророзподільників, запобіжних клапанів, керівництва, настанови з експлуатації автомобілів, 
запобіжних клапанів, журнали нагляду, документація на ремонт, заміну металоконструкцій, 
довідкова інформація про характер та режим роботи, сертифікати, альбоми креслень, вахтові 
журнали тощо).

В наявності паспорти підйомників, видані фірмами-виробниками;
автовишки телескопічної з гідроприводом ТВГ-15Н (підйомника автомобільного) -  
заводський №2090, реєстраційний №Р-156, рік виготовлення - 2007, країна - 
виробник: Україна;
підйомника автомобільного гідравлічного МШТС-4М -  заводський №59, 
реєстраційний №Р-176, рік виготовлення - 1983, країна - виробник: СРСР.

Для виконання вимог НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» проведено 
експертні обстеження та позачергові технічні огляди із статичними та динамічними 
випробуваннями заявлених підйомників, виконані фахівцями Інституту проблем надійності машин 
і споруд (Дозвіл Держгірпромнагляду України №338.12.30 від 03.02.2012р.). За позитивними 
результатами технічних оглядів вантажопідіймальні машини визнані справними та працездатними 
і допущені до експлуатації на паспортних характеристиках, при умові дотримання діючих правил і 
вимог НТД. Заявлені підйомники належним чином зареєстровані у Територіальному органі 
Держпраці за№Р-156, Р-176.

експлуатаційної документації,

Працівники КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ. РАДИ 
«ЕКОСЕРВІС», які експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, 
забезпечені сертифікованими засобами індивідуального й колективного захисту, спецодягом, 
спецвзуттям та засобами пожежогасіння згідно ст. 8 Закону України «Про охорону праці», діючих 
галузевих норм та «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», затверджених Наказом 
Міністерства соціальної політики України 29.11.2018р №1804, у відповідності до умов 
колективного договору (наказ №26 від 14.06.2019р.): костюм захисний (куртка та штани); каска 
захисна; взуття захисне з металевим носком; пояси страхувальні; рукавиці захисні; сумки для 
інструменту; кепка сонцезахисна; окуляри захисні; куртка зимова; штани зимові; взуття тепле з



металевим носком; сигнальні стрічки, аптечки першої долікарської допомоги тощо. На 
підприємстві затверджено склад комісії з приймання і перевірки 313, що надходять на 
підприємство.

засобів індивідуального захисту,

Для реалізації технологічних процесів при експлуатації машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки створена матеріально-технічна база, накопичена необхідна нормативно- 
правова, технологічна база та навчально-методичне забезпечення (закони, постанови, стандарти, 
правила, норми, технологічні карти, інструкції, схеми тощо).

При проведенні навчання, перевірці знань, проведенні інструктажів з охорони праці 
використовуються наступні закондавчі та нормативно-правові акти, а саме:
1. № 2694-ХІІ. 14.10.92 Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями).
2. Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження «Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвишеної небезпеки».
3. Постанова КМУ №687 від 26.05.2004р. «Про затвердження Порядку проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки».
4. Постанова КМУ від 30.01.2013р. №62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки 
машин».
5. Постанова КМУ №337 від 17.04.2019р. «Про затвердження Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».
6. Постанови КМУ №270 від 22.03.2001р. «Порядок розслідування та обліку нещасних 
випадків невиробничого характеру».
7. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з 
питань охорони праці».
8. НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».
9. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних 
актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
10. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників».
11. НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками».
12. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
13. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
14. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями».
15. НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».
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 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці».
18. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці».
19. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
20. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
21. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
22. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
23. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
24. НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок».
25. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
26. Правила улаштування електроустановок.



27. НАПБ А.01.001-2015р. «Правила пожежної безпеки в Україні».
28. ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
29. Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007р. «Порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій».

Підприємство забезпечене офісними, складськими та виробничими приміщеннями, які 
обладнані всіма необхідними інженерними комзшікаціями.

У КП "ЕКОСЕРВІС" обладнано приміщення для проведення навчання та інструктажів з 
питань охорони праці, яке забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками на електронних та паперових носіях.

Матеріально технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
забезпечує дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, під час 
експлуатації підйомників, що декларуються.

нормативно-правової та^іатеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

Директор;. 7 г ■ з ^
О.С.Микосянчик
(ініціали та прізвище)

_  «ЕКОСЕРВІС»/'!

« ? /5 > р?

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці__________________ 2020 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.

[^Управління Держ праці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

 ̂ 20,^р.


