
ДЕКЛАРАЦIЯ
Вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з

питань охорони працi та промисловоi безпеки щодо навчання з питань
охорони працi iнших суб'ектiв господарювання

Вiдомостi про роботодавця:
,,Щержавний навчальний заклад <<Рiвненський обласний навчальний

центр пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення кадрiв АПК>.

Свiдоцтво про державну ресстрацiю - J\b 2З|282, видане Виконавчим
KoMiTeToM Рiвненськоi мiськоi ради 01.06.2000 року.

Iдентифiкацiйний код - 00914355.

Вид дiяльностi за КВЕ.Щ - 85.З2. - професiйно-технiчна ocBiTa

Керiвник - Юрчук .Щмитро Олексiйович.

- (03б2) 22-4З-54, факс - (0362) 22-67-81, електронна пошта:
rncapc@ukr.net Адреса -ЗЗ028, м. PiBHe, вул.. ,Щрагоманова,27.

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування:
,Щоговiр стрil(ування укладено з
Вiдкритим акцiонерним товариством Нацiон€lпьна акцiонерна cтp€lxoBa

компанiя <Орантa>.
Полiс М АВ/ 4072977 вiд 25.06.20t2 року. Строк дii: з 16.07.2012р. ло

15.07.2013р.

Я, Юрчук .Щмитро Олексiйович цiею декJIарацiею пiдтверджую
вiдповiднiсть матерiшrьно-технiчноi бази та навч€tпьно-методичного
забезпечення вимогам законодавства з охорони працi пiд час навчання з
питань охорони цраIIi працiвникiв та iнших суб'ектiв господарювання , а
також робiтникiв з таких професiй пiдвищеноi небезпеки:

. 8t62.2 - оператор котельнi;

. 8|62.2 - машинiст (кочегар) котельнi;
о 72t2.1 - електрогазозварник
(Лiцензii: Серiя АВ, J\b529774, видана MiHicTepcTBoM освiти i науки
УкраiЪи 13.07.20I0p., Серiя АГ, NЬ508400, видана MiHicTepcTBoM освiти i
науки, молодi та спорту Украiни 29.04.2011р.)

Навчання з цих професiй проводиться в Острозькому навччlпьному
пунктi (с. Оженин) та в районних навчальних класах.

.Щля забезпечення високого рiвня навчання в навчаJIьному центрi
функцiонують вiдповiднi навчальнi аудиторii, класио лабораторiI, майстернi,
полiгони.

Навчальнi класи для п iдготовки електрогЕ}зозварникiв, операторiв
котельrri та машинiстiв (кочегарiв) KoTe.TrbHi обладнанi дiючими стендаМи,
макетами, розрiзами, плакатами та iншими наочними посiбниками згiдно з
нормативниI![и вимогами.

В ;rабораторiях п0 електрогазозварюванню cTBopeHi робочi мiсця для
проведення практичних занять по зварюванню змiнними i постiйним
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Прiзвище, iмОяо по батьковi ЛЬ посвiдчення
Юрчук .Щмитро Orr.K.ito""" }lъ164-11-38

вiд 20.05.11р. М164-11
Nь2930-412
вiд 11.07.11}lЪ412
Nь164-1 1-27
вiд 20.05. 1 1р. Nчl64-1 1

M2931-4]12
вiд 11.07.11р. М412

,лЩенисевич l"op М"*БЙо"".r
Вiд 02. 12. 1 1р. МOlп-120
}lь2948-23б

iд2З.07.12р. Jф369

Вiд 02. 12. 1 lр.Jr{ЬOlп- 1 8
м3558-578
Вiд 04.10.2010р. м578Пiзнюр Ганна ЛеонrБЙ м164-11-39

20.05.11р. Jфl64-11Галаryта Олексiй Герасимович

Хведась Вiталiй А"аiЙtо"".,

дПкм30 вiд 06.122012р. м
01п-l4оп
J\ь2947_3б9
Вiд 23.07.12p. Jф369
Ns4767-747
Вц 06.12.10р. Jф747Волошин Оrrександр М"*олайович
Вiд 07 .12.20 1 0р. ЛЪ0 1п- 1 8оп
Nа9Р!S2 вiд 23.07. 1 2р Ns369Карманюк IBaHHa Петрiвна м150-12
Цiд 14.09.Z012 j\b2.4

Самсонюк ВолодимирТндрЙо""ч м0164-11_з1
Вiд 20.05.11р Jфl64-11
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