
Додаток 4 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодаветва з питань охорони

праці
Відомості про роботодавця

______ Товариство з обмеженою відповідальністю «КМЕНЕРДЖ1»: 35001, Рівненська обл..
Костопільський р-н.. м. Коапопіль, вул. Рівненська . буд.107._____

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код

ЄДРПОУ 432521 ІЗ: 47.30 -  Роздрібна торгівля пальним..
платника податків :ігідно з 6'ДРПОУ. код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище.

ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи-підіїриємця:
Кручок Андрій Іванович

прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер оолікової

картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД прийняття реєстраційного номера оолікової картки платника податків та повідомили

про це відповідний орган державної податкової служои і мають відмітку в пас

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
ЛЗС/ЛГЗП, Рівненська обл..Рівненський р-н., м.Рівне . вул. Курчатова ,62-і.

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин.
кгапі 3(о)икг.пеІ

механізмів, устакования підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди :
АТ СК «Країна» договір N9 22551Н від 14 серпня 2020р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці)_____не проводили
(дата проведення аудиту)

Я, Кручок Андрій Іванович -  керівник ТОВ «КМ ЕНЕРДЖ І»,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимога) 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робі 
підвищеної небезпеки га/'або експлуатації (зас тосування) таких машин . механізмів, устаткованн 
підвищеної небезпеки:

1. обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційн 
вибухонебезпечному середовищі (п, 6 додатку 7 Порядку, в редакції постанови КМУ від 
березня 2020 р, № 207);



№п/п Марка Заводський
номер

Рік
випуску Країна виробник

1.

2.

Колонка пситвороздавсиьна 
«ГЕРКОН»02-2КЕД-5()-0,25-4-4. ТУ 
У 29.1-22117381-001-2001 .мін.доза 
2.1. (Лер.ж'реєстр УкраїниЛЗзУ1823- 
03)__
Установка заправки зрідлсенгім 
газом транспортних засобів типу 
УЗСГМ-01.

б/н 2020р. Україна

0514 2015р. ДП
«ЕКСП()ГАЗ»ТНЕ Україн

3 .

Резервуари для зберігання 
нафтопродуктів Д П , (наземні) . 
типуР-14, (дві одиніщі)

77,78 2020р. тав
«Ремтехсіль.маш»Україні

4.
Резервуари для зберігання 
нафтопродуктів бензину, Оіазе.мні) . 
типу Р-8, 7, (дві одиниці)

"5. ~'6-) 2020р.. тав
«Ре.\ітехсішиаш»Українс

2. посудини, що працюють під тиском п 
що с ємностями для іазового мотс 
постанови КМУ від 3 березня 2020 р. 1

онад 0.05 МПа, крім автомобільних газових батоні 
рногопатива (п.9 додатку 7 Порядку, в редакг 
'̂ 0 207).

№п/п Марка Заводський
номер

Рік
випуску Країна виробник

1 .
Є.шість для зберігання зрідзженого 
газу д/ 627 1981р. Росія

Кількість робочих місць -  5, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  4.

Будівлі та споруди (приміщення), виробничі об’єкти (цехи, дільниці, структурні підрозділи):

Всі будівлі та обладнання знаходяться за адресою: АЗС/ЛГЗГІ. Рівненська обл.,Рівненськи 
р-н..м. Рівне, вул. Курчатова .62-і.

Кількість будівель і споруд (прітіщень)
Перелік основних структурних підрозділів.

1. Кімната операторна
2. Паливо- роздава.тьна колонка для бензину та ДП.
3. Газо- роздавальна колонка для скрапленого газу.
4. Резервуар із пропан- бутаном У=9,5м^.
5. Резервуар із ДП У=14м-\
6. Резервуар із ДП У=14 м ,̂
7. Резервуар із бензином У=8,7м^,
8. Резервуар із бензином У=8.7м‘\
9. Щогла блискавкозахисту.
10. Рекламно-цифрове табло.
11 .Пожежний щит.

1.майстерня площа приміщень 50.1.
2. майстерня площа приміщень 67.8.
3. допоміжна площа приміщень 9,1.
4. коридор площа приміщень 5.3.
5. майстерня площа приміщень 98.6.



6. допоміжна площа приміщенг, 3.1.
7. майстерня площа приміщень 32.8.
8. коридор площа приміщень 6.1.
9. дуіпова площа приміщень 2,8.
10. туалет площа приміщень 2,2.

11 .побутова кімната площа приміщень 14,0.
12.кабінет площа приміщень 16.1.

13. коридор площа приміщень 2,6.
14. коридор площа приміщень 10,2.
15. кабінет площа приміщень 14,1.
16. допоміжна площа приміщень 5,4.
17. коридор площа приміщень 1.2.
18. туалет площа приміщень 1.2,
19. каббінет площа приміщень 9,2.
20. коридор площа приміщень 3.2.
21. коридор площа приміщень 5.4. 
Всього по будівлі: 360,5

Рік введення в експлуатацію 
Площа -  360,5 кв.м

1962р.

Господарські будівлі га споруди ( складова часі ина об’єкта нерухомого майна):

Будівля реммайстерні 572,8.
-  прибудова,аЗ;
- навіс,а1;
- наві,а2с;
- прибудова.а;
- оглядова яма.а4;
- оглядова яма.а5:
- оглядова яма.аб.

Інші відомості

Прізвище, шВі та по батькові осіб відповідальних за дотрішапня вимог законодавства 
питань охорони праці та промислової безпеки

Відповідальним прнзначеинії директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Віннииькш
обласний навчшіьно -  виробничий комбінат посвідчення jVq799/21 8-2-19/2861 , №770/21 7-4 
19/2825 ,№418/93-3-20/896.

за безпечне виконання робіт в вибухопозісезісонебезпечних зонах (наказ №02-()П-ТОВ «КК 
ЕНЕРДЖІ»
Призначений відповідсаьним за організацію проведення газонебезпечних робіт (зачистт 
резервуарів та ін.)(наказ №03-ОП-ТОВ «КМ .ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.).Відповідальній 
призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчшіьно - 
виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , М770/217-4-19/2825 ,М418/93-3 
20/896.

Законодавчі акти з ОП. по.ж'елсної безпеки електрооезпеки , санітарно-гігісшчногс 
забезпечення .надання першої долікарняної допо.уоги при н/в, Правила 011 під час експ-зуатаиі 
обладнання , що працюс під тиско.у , ЕІравила ОП під час виконання робіт на висот і, Правий  
ОЕІ під час роботи з інстру.ментом та пристроями , Правила ОП на автомобільномл



транспорті , Правила безпеки систем газопостачання , Типова інструкиія з органгзаиії
безпечного ведення газонебезпечних робіт .ПБЕЕС IV кв.гр. допуску 1000 В.Згідно наказу
управління Дерзіспраиі Законодавчі акти з ОП, пожежної безпеки , електробезпеки , санітарно-
гігієнічного забезпечення , надання першої долікарняиої допомоги при н/в, НПАОН 0.00-1.41-88
Загальні правша вибухобезпекн для вибухополселсонебезпечних хімічних , нафтохімічних і
нафтопереробних___виробтшітв , НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок сполсивачів МПАОП 0.00-1.15-07 Правила 011 під час виконання робіт на 
висоті, НПАОП 0.00-1.71 -1 ЗПравила ОП під час виконання робіт з інструментом та
пристроями .НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті , НПАОП 0.00- 
5.11-85 Типова інструкиія з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт , НПАОП 0.00- 
1.76)-}5 Г1рав'и.іа безпеки систе.м газопостачання , НПАОП 0.00-7.12-ІЗВшюги до роботодавців
стосовно__ забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних
середовищах , НПАОП 0.00-1.81-18 Правила ОП під час експлуатації обладнання , що працює під 
тиско.м .НПАОП 0.00-1.80-18 Правила ОП під час екстуатсщії в/п кранів , підіймальних 
пристроїв і відповідного об.чаднання .НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час 

. експ.чуатаиії наванталсувачів. НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкиія з безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухополсеоісенебезпечних та вибухонебезпечних о б ’єктах .НПАОП 45.2-7.02-12
Систе.ші стандартів безпеки праці в иіло.му по Т(5В «КМ ЕНЕРДЖ1». Про охорону праці жінок , 
інвалідів на підприємстві (наказ N912-ОП-ТС)В «КМ ЕНЕРДЖ1» від 16.03.2020р.)Відповіда.чьни.м 
призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -  
виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , №770/21 7-4-19/2825 ,№418/93-3-
20/896.

Про порядок забезпечення працівників спеиодяго.уі та іншими засобами індивідуачьного 
захисту (наказ ЛоОб-ОП-ТОВ «КМ ЕИЕРЛЖІ» від 16.03.2020р.)Відповіда.аьним призначений 
директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий 
комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , №770/217-4-19/2825 .№418/93-3-20/896.

Про організацію роботи з охорони праці (наказ №06-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖ1» віс 
І6.()3.2()20р.)Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький 
обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , №770/217-4- 
19/2825 .№418/93-3-20/896.

Про призначення особи , віс)повідальної за проведення медичних оглядів працівники
зайнятих на роботах підвищеної небезпеки (наказ .П919-ОП-ТОВ «КМ ЕПЕРДЖ1» ви
16.03.2020р.)Відповідальнті призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Віннинькт 
обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , №770/217-4 
19/2825 ,№418/93-3-20/896.

Про призначення відповіда їьного по е. іектрично.иу господарству (наказ №08-ОП-ТОВ «КК 
ЕПЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Івановій 
ТОВ Вінницький обласний навчсиьно -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2
19/2861 , №770/21 7-4-19/2825 ,№418/93-3-20/896.

Про призначення відповідального за полселсну безпеку будівель і споруд на о б ’єкта 
товариства , а тако.)іс утримання засобів протипооіселсного захисту (наказ №07-ОП-ТОВ «КА 
ЕПЕРДЖІ» від 16.()3.2020р.)Відповідальни.и призначений директор Кручок Андрій Іванови 
ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2
19/2861. №770/217-4-19/2825 .№418/93-3-20/896.

Про призначення відповідального за справний стан і безпечну дію посудин , що працюют 
під тиско.м та відповідального по нагляду за технічним стано.м та експлуатацію .що працюют 
під тиском (наказ № 13-ОП-ТОВ «КМ ЕПЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Відповідальним призначена 
директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробнича
комбінат посвідчення М799/218-2-19/2861, №770/217-4-19/2825 ,Жо418/93-3-20/896.

Про призначення відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію систе.
газопостачання (наказ N el4-ОП-ТОВ «КМ ЕПЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Відповідальна.
призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально



виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 
20/896.

№ 770/217-4-19/2825 .№418/93-3

Про затвердлсеппя інструкції полселсиої безпеки з працівниками АЗС/АГЗП (наказ №1(і 
ОП-ТОВ «КМЕНЕРДЖ1» від 16.03.2020р.)Відповідальни.м призначений директор КручокЛндрі 
Іванович ТОВ Віннииький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідченн.
№799/218-2-19/2861 , №770/21 7-4-19/2825 .№418/93-3-20/896.

Про створення постіішої діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці та 
нолсежної безпеки. З метою удосконалення роботи слулсби охорони праці на підприємстві, 
перевірки знань працівників з тнпсаіь охороті праці та у відповідності до чинного 
законодавства України з питань охорони праці (наказ №11-ОП-ТОВ «КМЕНЕРДЖ1» від 
16.03. 2020р. )
1.1 Голова ко.місії директор ТОВ «КА4 ЕНЕРДЖІ» Кручок А.1.
1.2 Член ко.місії інженер з ОП Сорока Н.В. посвідчення .№341/19-9 ДП  «Віннииький ЕТЦ» І.З 
Член ко.місії іноісенер з інфор.наиійно-телеко.іп’нікаїїійних технологій Поліщук М.А. посвідчення 
№390-13/18 ТОВ «Навчальний центр «МІРИ».

-Про призначення відповідальних за безпечну експлуатацію устаткування підвищеної небезпек 
та проведення робіт підвищеної небезпеки на АЗС/АГЗП(наказ № 16-0П -Т0В «КМ ЕНЕРДЖІ 
від 16.03.2020р).Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОї
Віннииький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №>799/218-2-19/2861 
№>770/217-4-19/2825 ,№^418/93-3-20/896.

Про призначення осіб , відповідальних за дотримання природоохоронного законодавства 
справний стан очисних споруд .обслуговування дихальної ар.матури (наказ №о20-ОП-ТОВ «КА 
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Відповідальним пріпначений директор Кручок Андрій Іванови 
ТОВ Віннииький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №>799/218-2
19/2861, №>770/217-4-19/2825 ,№>418/93-3-20/896.

Про призначення особи , відповідальної за безпечне проведення робіт пов ’язаних 
підготовкою єуїностей до з.піву-на.’іиву небезпечних речовин (наказ№15-ОП-ТОВ «КА
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р). Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванови 
ТОВ Віннииький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №>799/218-2
19/2861 , №>770/21 7-4-19/2825 ,№ü418/93-3-20/896.
-Про призначення особи відповідальної за склад ПММ (наказ №18-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» ві 
16.03.2020р. Діро затвердлсення нор.мативних актів з охорони праці (наказ №17-ОП-ТОВ «КІ 
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)

призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Віннииький обласний навчально 
виробничий комбінат посвідчення №>>799/218-2-19/2861 , №>770/217-4-19/2825 ,№>418/93-3
20/896.

Наявність служби охорони праці.
Па ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» наказо.м №06-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020 року про 

організацію роботи з охорони праці, наказо.м №09-()П-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020 року 
Про затвердлсення Пололсень з охорони праці, діючих на підприс.мстві.

Інформація про інструкції, положення, атестацію робочих місць, проведення медичнії 
оглядів, проведення навчання з питань охорони праці.

Па ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ», розроблені та затвердлісені інструкції з охорони праці наказо: 
№ 4 від 16.03.2020 року (див.табл. 1).

Інструкції введені в дію, зареєстровані в «Журналі реєстрації та обліку видачі інструкцій 
охорони праці» у встановлено.чу порядку.

Таблиця



№
п/п

Номер
інструкції Иаіва інструкції з охорони праці

1. 1.5 Ін ст р укц ії 3 охорони  прац і для елект р и ка  п ідприєм ст ва.
2. 1.6 Ін ст р укц ії 3 охорони  прац і для елект р о слю са р а  по р ем о н т у  

о б лад нання  на  п ідприєм ст ві.
3. 1.8 Ін ст р укц ії 3 охорони  прац і при  е к с т у а т а ц ії  а п арат ів  і судин під  

т иском  на  п ідприєм ст ві.
4.

Т И )
Ін ст р укц ії ї охорони  прац і при зап и сц і р езер вуа р ів  для збер ігання  
н а ф т о п р о д укт ів  т а їх похід них  на піОприє.мстві.

5. Т И Ін ст р укц ії 3 охорони  прац і для о п ерат ор ів  АЗС .
6. 1.14 Ін ст р укц ії 3 охорони  пра^іі для о п ерат ор ів  А ГЗН ..

Інструкції є нормативними актами, що містить обов'язкові для дотримання праиівникс 
вимог з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною профвсією 
робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на тетіторії підприємства або в інших місцях, 
виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструкталсіс 
працівниками та їх допуск до роботи, особа яка проводила інструктаоїс, уносить запис 
оісурналу реєстрації інструкталсів з питань охорони праці на робочому місці. Сторін 
журналів реєстрації інструктажів пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткі 
підприємства.

У разі виконання робіт, то потребують оформлення наряду-допуску, проводить 
цільовий інструкіштс та реєструється в цьому наряді-допуску.

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ», розроблені та затверджені наказом №09 від 16.03.20. 
положення (див, таб.і. 2).

Таблиця
Номер

положення Назва положення

1 Н о ло лсен н я  про слулеб у  охорони  прац і ТО В « К М Е Н Е Р Д Ж І»

2
Н о ло лсен н я  про сист ем у управління  охо р о но ю  праці ТО В « К М  
Е Н Е Р Д Ж І»

3 Ноло.ж 'ення -про р о зр о б к у  інст рукц ій  з охо р о ни  прац і

4
Н о ло лсен н я  про по р яд о к  навчання  і п ер евір ки  зна нь  прац івників  
ТО В « К М  Е Н Е Р Д Ж І»  3 пит ань охо р о ни  прац і

5
Н о ло лсен н я  про по р яд о к  заб езп ечен ня  п р а ц івн и к ів  спец іальним  одягом , 
сп ец іа льн и м  взуття.\і т а іниш м и за со ба м и  інд и від уа льно го  за хист у  
ТО В « К М  Е Н Е Р Д Ж І»

6 Н о ло лсен н я  про енергослу.ж 'бу ТО В « К М  Е Н Е Р Д Ж І»

/ Н о ло лсен н я  про заст осування  на р яд ів -д о п уск ів  під час виконання  
р о б іт  п ід ви и іено ї небезпеки  на  п ід п р и єм ст ві

Працівники ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» за рахунок підприс.мства проходять медичні огляди 
(попередні при прийнятті на роботу та періодичні протяго.лі трудової діяльності).

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» наказом М  11-ОТІ від 16.03.2020 року створено постійно діючу 
ко.місію з перевірки знань з питань охорони прані та пож'ежної безпеки. Члени комісії проииаи 
перевірку знань та мають вісїповідні посвідчення.

Навчання проводиться згідно «Ноложетія про порядок проведення навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці» по затвердженим навчальним програмам. Розроблені тестові



білети по професіям та по нормативним документам. Періодично персонал ТОВ «Кк 
ЕНЕРДЖІ» проходить переатестацію в навчапьних центрах по нормативним документам .
охорони праці в обсязі виконуємих обоє ’язків.

Затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони прані, робітпикі
ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питані 
охорони праці, а також після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколі 
для допуску робітників до виконання робіт.

На ТОВ «КМ ЕЕІЕРДЖІ» діє трудовий договір, в якому передбачений розділ «Охорон, 
праці». Щорічно на підприємстві розробляються Комплексні заходи поліпшення стану безпек 
та гігієни праці виробничого середовища.

Експлуатаційна документація
На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» с паспорта на усе обладнання то схе.ма роз.мішення п 

виробничим дільніщя.м, також' є схеми роз.міїцення трубопроводів та газопроводів, технологічг
схеми. Обладнання знаходиться г справно.му стані, що підтвердоісено актами оглядів т 
перевірок.

Забезпечення засобами індивідуального захисту
Всі працівники ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» відповідно до иор.мативних актів з охорони преш 

атестації робочих .місць, колективного договору та зачеоісно від видів виконуваних робі)
забезпечуються необхідними засоба.ми індивідуального та колективного захисту, миючим 
засобами (таблиця №3).

На всіх працівників ведуться особисті картки обліку спецодягу, спеивзуття та інші
засобів індивідуального захисту.

Таблиця .М

№
п/п Професія, посада Спецодяг, спецвзуття та інші 313 Термін носіння, 

в місяцях

1 2 3 4

1. Оператор АЗС/АГЗП Костюм (6) 12

2 .
Оператор АЗС/АГЗП Рукавички (10 пар) 3

3.
Оператор АЗС/АГЗП Костюм утеплений (6) 36

4. Оператор АЗС/АГЗП Плащ 3 капюшоно.м черговий

* - видається за потреби при узгодлсенні з начальнико.м(керівнико.м) відділу, шляхс
подачі керівнико.м слуоісбової записки завідуючо.му складом ТМН

** - ДНАОП 1.8.10-3.09-98. Типові галузеві норми безплатної видачі праиівникс
спеиіалміого одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчоб 
промисловості. Наказ Дер.)існаглядохоронпраиі від 10.06.98р. №115.

Нор.ми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засоіjf; ̂  ̂
індивідуального захисту праиівника.м загальних професій різних галузей промисловос. 
ГЗатверд.)ісено Наказо.м Дерлеавного ко.мітету України з про.мислової безпеки, охорони праці т
гірничого нагляду 16.04.2009 N  62).

***** - Типові нор.ми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та іти



засобів індивідуального захисту пуамівникам автомобільного транспорту (Наказ Комітету т 
нагляду за охороною праці України 20.10.98 Л' 20'^)

Підприємство ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» має ліатерішіьно-технічну базу навчстьно- 
методичного забезпечення , нормативно-правові та технічну (експлуатаційну) 
документацію для виконання заявленієх видів робіт підвищеної небезпеки та експлуатації 
машин , механізмів , устатковання підвищеної небезпеки. Укомплектоване штатом 
працівників відповідних професій і кваліфікацій.

Кручок А.І.
(ініціали та прізвище)

Я 2020  р.

зареєстрована у журншіі обліку суб'єкт ів і осиодарювання у територіальному органі

Держи раці 2020 р. №

Примітки: І. 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 
особа.ми, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.".

Управління Деожпраці у Рівненській області
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