
,Щолаток 8

до Порядку
(в релакчiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 7 лютого 20t8 р. м а8)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiДповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛъНIстю ''MIHI9H,,,
3ЗOOЗ, PiBHeHcbKa обл., MicTo PiBHe, ВУЛИЦЯ ГАГАРIНА, будинок 30, Код еДРПОУ З7446687

.Щиректор - Тишковець BiKTop Григорович, тел.моб. +38067З995659
Мiсцо виконанЕя робiт за адресою З5709, PiBHeHcbKa обл., Здолбунiвський районо село Здовбиця,
ВУЛИЦЯ I. БОГУНА, будинок 15 А.

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми
особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливот шкоди не укладався

(найменування cTpaxoBoi компанil)
IНфОРмацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi не проводцвся.

ЕжЕно
вIдповIдАлънIстю "мIнIон,,

(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юриди.lноi особи)

цiею декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiа,тьно-технiчноi бази та умов працi вимогам
законодавСтва З питанЬ охоронИ праui та промиСловоТ безпекИ пiд чаС виконаннЯ таких робiт
пiдвищенот небезпеки таlабо експлуатацii (застосування) таких машин, механiзмiв, устатковання
пiдвищеноТ небезпеки, а саме:

нlчне
1. Експлуатачiя
саме:

пlдlи машин
вантажопiдiймальних KpaHiB та машин, пiдйомникiв дл" пiдiймання працiвникiв, а

вк9з53вм
краiЪа виробник -СРСР:

т-10412 -10 _ 9765|
виготовлення " краiъа виробник -срср:

кlсть ких icH
Побутово-господарськi примiщення - розташованi за адресою : 35709, PiBHeHcbKa обл.,
Здолбунiвський район, село Здовбиця,ВУЛИЦя I. БоГУнА, будинок 15 А.

Iншi вiдомостi
,Щиректор тов ,,MIHIOH" - Тишковець BiKTop Григорович пройшов навчання в Тов ,,одзистЕхнолоджI" та перевiрку знань комiсiею Управлiння ,щержпрачi у Рiвнонськiй областi:
законодавчих aKTiB з охорони працi, надання медичноi допомоги потерпiлимо гiгiени працi та
електробезп9ки, протокол ль 49 вiд 09.10.2020 РокУ, посвiдчgння Ns 1059-49-20;,,Правил охорони
працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма.пьних KpaHiB, пiдiйма-тlьних пристроiЪ i вiдповiдЪого
обладнанНя", МiнiМшьниХ вимоГ з охоронИ працi на тимчаСових або 

-мобiльних 
будiвельних

майданчикахО', ,оПравил охорони працi пiд час експлуатацii навантажувачiвОО, ,,Правил охорони працi
в деревообробнiй промисловостi", ,,правил охорони прачi лля прачiвникiв лiсового господарства та
лiсовот промисловостi'О, протокол Jt 49-в вiд 09.10.2020 року, посвiдчення J',lb 1059-49-в-20;.Пра""л
охорони працi пiд час роботи з iнстррлентом i пристроями", о,Правил охорони працi пiд час
виконання робiт на висотi", дБн А,з.2-2-2009 ,,Система стандартiв безпеки працi. Охорона прачi i
промислова бозпека в булiвництвi", ,,правила безпеки систем газопостачання", ,,правил охорони
працi пiд час експлуатацiт обладнання, що працюе пiд тиском'о, ,оправил охоро"и працl на



автотранспортi", ,,Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальЕих робiт", протокол Jt
49-б вiд 09.10.2020 року, посвiдчення Ns 1059-49-б-20; перевiрку знань з електробезпеки та отримав
IV групу з електробезпеки i допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В,
посвiдчення Ns 1 059-49 -а-20 вiд 09. 1 0.2020.

НаКаЗом по пiдприемству Jф11 вiд 12.|0.2020 вiдповiдальнiсть за дотримання вимог з гIитань
охорони працi та промисловоТ безпеки i виконання функцiй служби охорони працi на пiдприсмствi
покJIадено на iнженера з охорони працi Слiпенка С.Л., який пройшов навчання в ТОВ ,,ОАЗИС
ТЕХНОЛОДЖI" та перевiрку знань комiсiею Управлiння Щержпрацi у PiBнellcbKiй областi:
ЗаКоноДаВчих aKTiB з охорони працi, надання медичноi допомоги потерпiлим, гiгiени працi та
електробезпеки, протокол Ns 4-в9 вiд 09.10.2020 року, посвiдчення Jф 1055-49-в_20.

Наказом по пiдприсмству J\Ъ14 вiд 12.10.2020 затверджено Положення про службу охорони
ПРацi, Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi,
ПОложення про систему управлiння охороною працi (СУОП), Положення про дiяльнiсть
уповноважених найманими працiвникаlrци осiб з питань охорони працi, Положення про розробку
iнструкцiЙ з охоронИ працi, ПоложенНя прО медичний огляд, Положення щодо застосування нарядiв-
ДОПУСКiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки, Програма вступного iHcTpyKTaжy, Програма
спецiального навчання, Програма навчання працiвникiв з охорони працi, Програма проведення
стажування працiвникiв.

НаКаЗОМ пО пiдприемству Jt16 вiд 12.10.2020 затверджено Порядок забезпечення працiвникiв
спецодягом, спцвзуттям та iншими засобаrrли iндивiдуального захисту.

CTBopeHi вiдповiднi служби i призначенi посадовi особи, якi забезпечують вирiшення
КонкреТних питань з охорони працi, в тому числi i з безпечного виконання робiт.

НаКаЗОм по пiдприемству J\Ъ12 вiд 12.|0.2020 створена комiсiя для проведення перевiрки
знань працiвникiв пiдприемства з питань охорони працi.
Голова KoMicii: Тишковець В.Г. - директор (пройшов навчання в ТОВ ,,ОАЗИС ТЕХНОЛО!ЖI" та
перевiрку знань комiсiею Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi: законодавчих akTiB з охорони
працi, надання медичноi допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки, протокол J\Ъ 49 вiд
09.10.2020 РОКУ, посвiдчення М 1059-49-20; ,,Правил охорони працi пiд час експлуатацii
вантажопiдiймальних kpaHiB, пiдiймальних пристроiъ i вiдповiдного обладнання", ,,мiнiмальних
вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних булiвельних майданчиках", ,,правил охорони
працi пiд час експлуатацii навантажувачiв", ,,Правил охорони працi в деревообробнiй
промислоВостi", ,,Правил охорони працi для працiвникiв лiсового господарства та лiсовоi
промислоВостi", протокол J\Ъ 49-в вiд 09.10.2020 року, посвiдчення М 1059-49-в-20;,,Правил охорони
працi пiд чаС роботИ з iHcTpyMeHToM i пристрояМи", ,,ПравИл охоронИ працi пiд час виконання робiт
на висотi", дБН А.з.2-2-2009 ,,Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова
безпека в будiвництвi", ,,Правила безпеки систем гtвопостачання", ,,Правил охорони працi пiд час
експлуатаЦii обладнання, щО працюе пiд тискОм", ,оПраВил охорони працi на автотранспортi",
,,Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт", протокол м 49-б вiд 09.10.2020
РОКУ, ПОСВiДЧеННЯ М 1059-49-б-20; перевiрку знань з електробезпеки та отримав IV групу з
електробезпеки i допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000в, посвiдчення
J\ъ 1 059-49-а-20 вiд 09. 1 0.2020.)
Члени KoMcii: Слiпенко с.л. - iнженер з охорони працi (пройшов навчання в Тов ,,одзистЕхнолоджI" та перевiрку знань комiсiсю Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi:
законодавчих aKTiB з охорони працi, надання медичноi допомоги потерпiлим, гiгiени працi та
електробезпеки, протоколJ\Ь 4-в9 вiд 09.10.2020 року, посвiдченняJф 1055-49-в-20).
Швед о.Б. - iнженер з лiсозаготiвлi (пройшов навчання в.ЩП ,,Рiвненський ЕТЩ" та перевiрку знань
комiсiею Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi: законодавчих akTiB з охорони працi, надання
медичноi допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки, протокол J\ъ 17 вtд22.02.2019 року,
посвiдченняNs 622-I]-19; ,,Правила безпеки систем г€lзопостачання", ,,Правил охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском", ,,Правил охорони працi пiд час експлуатацiI
вантажопiдiймальних kpaHiB, пiдiймальних пристроiъ i вiдповiдного обладнання"о ,,мiнiмttльних
вимоГ з охоронИ працi на тимчаСових абО мобiльних будiвельних майданчиках", J\Ъ |7lB вiд
22.02.20119 РОКУ, ПОСвiдчення ]ф 622-17lв-19; ,,Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM i
пристроями", ,,Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi", дБН л.3.2-2-2О09 ,,Система
стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпёка в будiвництвi", ,,правил охорони
працi пiд чаС вантажно-розвантаЖувальниХ робiт", ,,Правил охорони працi на автотранспортi",



,,Правил булови i безпечноi експлуатацii лiфтiв", М 17lб вiд22.02.2019 року, посвiдчення Jф 622-
|7lъ-I9; перевiрку знань з електробезпеки та отримав IV групу з електробезпеки i допущений до
роботи в електроустановках напругою до 1000В, посвiдчення Jф|622-17lа-|9 вiд 18.02.2019).

Наказом по пiдприемству Ns18 вiд |2.10.2020 вiдповiдальною особою за утримаЕня
вантажопiдiймальних KpaHiB i матrrин у справному cTaHi е Швед о.Б. - iнженер з лiсозаготiвлi
(пройшов навчання в ДП ,,Рiвненський ЕТЩ" та перевiрку знань комiсiею Управлiння Щержпрацi у
Рiвненськiй областi: законодавчих aKTiB з охорони працi, надання медичноi допомоги ,roreprrirr"M,
гiгiени працi та електробезпеки, rrротокол Jф 17 вiд 22.02.2019 року, посвiдчення Nэ 622-|7-|9;
,,Правила безпеки систем гЕlзоrrостачання", ,,Правил охорони працi пiд час експлуатацii обладнання,
що працюс пiд тиском", ,,Правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB,
пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання", ,,MiHiMulJIbHиx вимог з охорони працi на
тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках", Jф 17iB вiд 22.02.2019 року, поовiдчення J\Ъ
622-|7lB-|9; ,,Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM i пристроями", ,,Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотi", дБН А,з.2-2-2009 ,,Система стандартiв безпеки працi.
охорона працi i промислова безпека в будiвництвi", ,,правил охорони працi пiд час вантажно-
розвантажувальних робiт", ,,правил охорони працi на автотранспортi", ,,правил будови i безпечноi
експлуатацii лiфтiв", j\ъ 17iб вiд 22.02.2019 року, посвiдчення Ns 622-17lB-19; перевiрку знань з
електробезпеки та отримав Iv групу з електробезпеки i допущений до роботи в електрьустановках
напругою до 1000В, посвiдчення J\b1622-1'7la-l9 вiд 18.02.2019).

Наказом по пiдприемству J\Ъ18 вiд T2.10.2020 вiдповiдальною особою за здiйсненням нагляду
за утриманням та безпечною експлуатацiсю вантажопiдiймальних kpaHiB i машин е Тишковець В.г.
- директор (пройшов навчання в ТоВ ,,оАзиС тЕхнолоджI" та перевiрку знань комiсiсю
Уlrравлiння Щержпраrдi у Рiвнепськiй областi: законодавчих aKT:iB з охорони працi, нада}Iня медичллоii
допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки' протокол м 49 вiд 09.10.2020 РокУ,
посвiдченНя J\Ъ 1059-49-20;,,Правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB,
пiдiймальних пристроiъ i вiдповiдного обладнання", Мiнiмальних вимог з охорони .rрuчi на
тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках",,,Правил охорони працi Пiд.Iас експлуатацii
навантажувачiв", ,,Правил охорони працi в деревообробнiй промисловостi", ,,Правил охорони працi
для працiвникiв лiсового господарства та лiсовоi промисловостi", протокол Ns 49-в вiд 09.10.2020
РОКУ, ПОСВiДЧеННЯ }lb 1059-49-в-20; ,,Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM i
ПРИСТРОЯМИ", ,,Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi", ДБН А.З.2-2-2000 ,,C".r.*u
стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi", ,,правила безпеки
систоМ газопостаЧання",,,ПравиЛ охоронИ працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд
тиском", ,,Правил охорони працi на автотранспортi", ,,Правил охорони працi пiд час uu"ru*"o-
розвантажувЕlльних робiт", протокол J\Гs 49-б вiд 09.10.2020 року, посвiдчення Jф 1059-49-б-2О;
перевiрку знань з електробезпеки та отримав IV групу з електробезпеки i допущений до роботи в
електроусТановкаХ наtтругою до 1 000В, посвiдчення Jф 1 05 9-4 9 -а-20 вiд 09. 1 0.2020.).

Наказом по пiдприемству J\Ъ22 вiд 12.|0.2020 вiдповiдальною особою за безпечне проведення
робiт вантажопiдiймальними кранами та машинами € Швед о.Б. - iнженер з лiсозаготiвлi ((пройшов
навчанЕя в.ЩП ,,Рiвненський Етц" та перевiрку знань комiсiею Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй
областi: законодавчих aKTiB з охорони працi, надання медичноi допомоги ,rоrфiпrr, гiiiени працi та
електробезпеки, протокол м 17 вiд 22,02.2О19 року, посвiдчення Jф б22-17-19; ,,Правила безпеки
систем г€lзопостачання",,,Правил охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд
тиском", ,,Правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних
пристроiъ i вiдповiдного обладнання", ,,мiнiма-тlьних вимог з охорони працi на тимчасових або
мобiльних будiвельних майданчиках", Jф 17lв ьiд 22.02.2019 року, 'rо""iд.rе"пя 

Ns 622-|7lB-19;
,,Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM i пристроями", ,,Правил охорони працi пiд час
виконання робiт на висотi", дБН А.з.2-2-2009 ,,Система стандартiв безпек" працi. Охорона працi i
промислова безпека в булiвничтвi", ,,правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальших
робiт", ,,ПравиЛ охоронИ працi на автотранспортi", ,,Правил будови i безпечноi експлуатацii лiфтiв'',м 17lб вiд22.02,2019 року, посвiдченняNр 622-17lB-I9; перевiрку знань з електробезпеки та отримав
IV групУ з електробезпеки i допущений до роботи в електроустановках напругою до 1ЪOOв,
посвiдчення Ns1 б22-1 1 la-]r9 вiд 1 8.02.2019).

Пiдйомнику автомобiльному гiдравлiчному ВС-22МС на базi автомобiля ЗИЛ моделi 43:.4|2,
днз вк9з5звМ 30.09.2020 проведено обстеження експертом технiчним Рiненського експертно-



,.*"r""о.о IIетру, про що е вiдповiднi вiдмiтки в паспортi. Пiдйомник знаходиться в справному cTaHi
та може експлуатуватись. Наступне ЧТО пiдйомника - З0,09.2021, ЕО, ППТО -29.09.202З.

Тельферу електричному Т-10412, Крану мостовому опорному електричному керованому з
пiдлоги Q-2.0 т проведено позачергово експертне обстеження - 13.11.2020 експертом технiчним ТОВ
,,Чорне море *", про що е вiдповiднi вiдмiтки в паспортi. Тельфер та кран знаходяться в справному
cTaнi та можуть експлуатуватись.

Наказом по пiдприемству Jt24 вiд |2.10.2020 визначено склад лiсосiчноi бригади та
призначено вiдповiдальних осiб за безпечне проведення лiсосiчних робiт, трелювання лiсу. Керiвник
бригади - iнженер з лiсозаготiвлi Швед О.Б., лiсоруб Галуса А.В. (посвiдчення J\Ъ51 вiд 20.06.2013
ПРО IIРисВосНня шостого розряду по професii лiсоруб видане Березнiвським лiсовим копеджом),
помiчник лiсоруба Жванський О.А. (посвiдчення J\Ъ51 вiд 20.06.2013 про присвоення шостого
РОЗРяДУ по професii лiсоруб видане Березнiвським лiсовим коледжом). Вiдповiдальною особою за за
безпечне проведення лiсосiчних робiт та трелювання лiсу е Тишковець В.Г. - директор (пройшов
НаВЧання в ТОВ ,,ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖI" та перевiрку знань KoMicielo Управлiння Щержlrрацi у
Рiвненськiй областi: законодавчих aKTiB з охорони працi, надання медичноТ допомоги потерпiлим,
гiгiсни працi та електробезпеки, протокол J\Ъ 49 вiд 09.10.2020 року, посвiдчення Jф 1059-49-20;
,,ПРавил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i
вiдповiдного обладнання", Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних
бУДiвельних майданчиках", ,,Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ навантажувачiв", ,,Правил
охорони працi в деревообробнiЙ промисловостi", ,,Правил охорони працi для працiвникiв лiсового
ГОСПОДарстВа та лiсовоi промисловостi", протокол J\Ъ 49-в вiд 09.10.2020 року, посвiдчення Ns 1059-
49-в-20;,,Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM i пристроями", ,,Правил охорони
ПРацi пiД час виконання робiт на висотi", ДБН А.З.2-2-2009 ,,Система стандартiв безпеки працi.
Охорона працi i промисЛова безпеКа в будiвНицтвi", ,,Правила безпеки систем гalзопостачання",
,,правил охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском", ,,правил охорони
працi на автотРанспортi", ,,ПравиЛ охоронИ працi пiд чаС вантажно-розвантажувЕrпьних робiт",
ПРОТОКОЛ Jф 49-б вiд 09.10.2020 року, посвiдчення J\Ъ 1059-49-6-20; перевiрку знань з електробезпеки
та отримав IV групу з електробезпеки i допущений до роботи в електроустановках напругою до
1000В, посвiдчення Jtlb1059-49-а-20 вiд 09. 10.2020.).

.Щля трелювання лiсу використовуеться трактор МТЗ - 82.| 39З67ВК, облiковий номер - 26,
заводський номер _ 80823002,2006 - року виготовлення , краiЪа виробник - Бiлорусь. Трактор мае
т.lлон ЕЕ J\ъ059099 вiд 2|.0з.20|7 про проходження технiчного огляду. Кабiна трактора мае
ДОДаТкоВиЙ захист, що забезпечуе захист вiд iмовiрного падiння гiлок та дерев.

Наказом по пiдприемству М26 вiд |2.|0.2020'призначено вiдповiдальну особу за технiчний
стан електрогосподарства та його безпечну експлуатацiю - директора Тишковець В.г. (пройшов
навчання в ТоВ ,,оАзиС тЕхнолОджI" та перевiрку знань комiсiею Управлiння Щержпрацi у
Рiвненськiй областi перевiрку та отримав IV групу з електробезпеки i допущений до роботи в
електроустановках напругою до 1000В, посвiдчення Jtlb1059-49-a-20 вiд 09.10.2020.).

Працiвники tIри прийомi на роботу проходять вступнi iнструктажi з охорони працi та
iнструктажi на робочих мiсцях, якi рееструються в Журналi реестрацii iнструктажiв з охорони працi
на робочому мiсцi. ,щопуск до самостiйного виконання робiт проводиться пiоля стажування та
перевiрки знань, про що робляться вiдповiднi записи.

працiвники товариства пройшли спецiальне навчання та перевiрку знаIIь з питань охорони
працi, безпечних методiв працi в обемi, передбаченому тематичними плаЕЕlI\4и i програплами
спецiального навчання, а тzкож iнструктаж з охорони працi, додержання правил, якi входять до iх
функцiональних обовязкiв (протокол Jt l вiд 20,0З .2020р.)

Наказом N926 вiд 0З.02.2020 р. призначено квалiфiкований порсон€rл з допуском до
самостiйноi роботи, а саме стропальникiв та лiсорубiв.

Наказом Ns27 вiд 0з.02.2020 р. призначено квалiфiкований персонал з допуском до
самостiйноi роботи, а саме машинiста автогiдропiдiймача автовишки. Водiй Жванський о.д.
(свiдоцтво J\ъ923 вiд 15.10.2020 р. видане ,ЩП Навчально-курсовий комбiнат ,,Рiвнебуд". Протокол
J\Гs2 вiд 04.02.2020р. про перевiрку знань з питань охорони працi комiсiею товариства машинiста
автогiдро[iдiЙмача автовишки - 1 працiвник.

ЗгiднО HaKtrзY J\Ъ34 вiД 10.08.2018 р. затвердЖено та введено в дiю iнструкцiю з охорони працi
по професiях та видах робiт, якi дiють на пiдприемствi.



Ведуться Журнал реестрацii iнструкцiй з охорони працi та Журнал облiку видачi iнструкцiй з

охорони працi.
Працiвники пiдприемства пройшли медогляд та психо-фiзiологiчну еспертизу, атакож

забезпеченi спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту згiдно галузевих
норм та мiнiмальних вимог безпеки i охорони прцi при використання працiвниками засобiв
iндивiдуального захисту на робочому мiсцi.

Персонал забезпечений захисними засобами згiдно вимог НПАОП 00.0-1.15.07 ,,Правила
ОХОРОни працi пiд час виконання робiт на висотi". С в наявностi засоби iндивiдуального захисту вiд
падiння працiвникiв з висоти (пояси запобiжнi, каски, огородження та iH.). Запобiжним поясам
ПроВеДене статичне випробування заводом -виготовлювачем. Засоби захисту ресструються в
ЖУрналi облiку видачi засобiв iндивiдуального захисту. Щоденний огляд перед використанням
засобiв захисту проводиться вiдповiдаJIьними особами, результати огляду заносяться в Журнал
засобiв iндивiдуального захисту.

в наявностi с необхiднi методологiчнi iнструкцiт, експлуатацiйна документацiя, паспорти та
iнструкцii на вантажно-пiдiймальнi машини та обладнання.

Працiвники пiдприемства в повному обемi забезпеченi нормативно-trравовими актами з
питань охорони працi.

Щиректор TOB ,,MIHIOH" В.Г. Тишковець

Примiтки:

gQ . {2 zошr,

,Щекларацiя
органi .Щержпрацi

зареестрована у журналi
20_ р. J\b

облiку суб'ектiв господарювttння у територiальному

1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку персонttльних
даних з метою забезпечення викоirання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання
робiт пiдвищеноi небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв,
устатковаIIня пiдвищеноi пебезпоки.
2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не за:}начаеться
фiзи,шими особmли, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його
прийнятгя та повiдомили про це вiдповiдному органу державноi податковоi служби i
мtlють вiдмiтку в паспортi.

Управлiння .Щержпраui у Рiвненськiй областi

ЗАРЕ€СТРОВАНО


