
,Щодаток 8

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнегу MiHicTpiB Украlни
вiд 7 лютtlго 2018 р. JФ 48

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази в имогам закоцодавства з питань

охорони працi

Вiдомостiпророботодавця Товаристцq з qýме2кеною вiцповiдальнiстю <Будтех-промD,
(лля юридичноТ особи: найменування юридичноi особи,

35700, Р!вненська обл., Здолбунiвський районо MicTo Здолбунiв, вулиця IIIкiльна, буд. 30 А,
мiсцезнаходження, код згiдно з еДРПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону,

код €ДРПОУ 37433589, директор - Омельчук Назар Володимирович,
телефаксу, адреса електронноТ пошти;

телефод: (0lба 43:0б-41, факс: (03б2) 23-62-29, e-mail: budtehprom@gmail.com.
д.пя фiзичноТ особи - пiдприсмця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта,

ким i коли виданий, мiсце проживання, реестрацiйний номер облiковоТ картки платника

податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса електронноi пошти;

об'екти виконакня робiт Ее територii:Украihк
мiсце виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки та,/або експлуатацiТ (застосування)

машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки)

Iнформаuiя про наявнiсть договору страхування цивiльноТ вiдповiдальностi перед третiми
особами стосовно вiдпlкодування наслiдкiв моiкливоI шкоди договiр страхування не укладався

(найменуван ня страховоТ компанiТ,

строк дiТ страхового полiсу, номер i дата його видачi)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi аудит не проводився
(,чата проведення аудиry)

Я, Омельчук Назар Володимировиу (згИно статуту) - керiвник
(прiзвище, iм'я та по батъковi керiвпика юридичноТ особи або фiзичноi особи - пiдприемця)

цiею дек.гlарацiею гriдтвердхqую вiдповiднiсть матерiально*технiчноi: бази та умов працi вимогам
законодавства з питань охорони працi та промисловоТ безпеки пiд час виконання таких робiт
пiдвищеноi небезпеки та/або експлуатацiТ (застосування) таких машин, механiзмiв, устаткування
пiдвищеноТ небезпеки:

1. Технологiчнi транспортнi засоби (п. I"2, додаток 7, до Порядку), а саме:
(найменування виду робiт пiдвищеноi небезпеки та./або машин, механiзмiв,

- бульдозер SHANTUI SD16, заl}одський ЛЬ SDlбАА105793, piK виггчскy - 200б,
устаткування пiдвищеноТ небезпеки, тип або марка (за наявностi), номер партii, дата виготовленшI, краТна походження,
краТна походження - Китай.

якi виконуються таlабо експлуатуються (застосовуються) без отримання вiдповiдного дозволу,
Загальна кiлькiсть робочих мiсць 108 (сто BiciM) з них 1 (одне) робо.Iе мiсце мас

кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тих,
пiдвищений ризик виникнення травм.

на яких icHye пiдвищений ризик виникнення травм,
Офiсне примiщення - 1 шт., виробнича база зi складеькими примiщенкями - 1шт.,

будiвель i спорул (примirцень)о виробничих об'ектiв
будiвельних дiльниць - 7 шт.

(цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)



Iншi вiдомостi: Управлiння охороною праui у ТОВ кБудтех-пром> (далi - Товарисгво) здiйснюс

директор Омельчук Назар Володимировлтч, який пройшов навчання з законодавчих aKTiB з охорони

працi, гiгiени працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, електробезпеки в ДП <Рiвненський

ЕТЦ)) та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з охорони працi в KoMiciT Управлiння

Щержпрачi у Рiвненськiй областi, посвiдчення Ns 6262- 1 86- 1 8, протокол ьiд 07 ,12.20 18 J\Ъ l 86.

Згiдно зi статтею 15 Закону УкраiЪи <Про охорону працi> наказом дирекгора Товарисгва вiд

15.05.2020 JФ 25 у Товариствi органiзована служба охорони працi. Виконання функцiТ служби охорони

працi покладено на iHrKeHepa з охорони працi I категорiТ Слебiка Олексiя Геннадiйовича, який пройшов

навчан}я з законодавчих aKTiB з охорони працi, гiгiени працi, надан}ц домедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки в ДП кРiвненський ETI]> та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-

правових aKTiB з охорони працi в KoMiciT Управлiння ,Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення

J\Ъ 2891-88-18, протокол вiд l3.07.2018 Ns 88.

Згiдно зi статтею 13 Закоrrу Укра'iни <Про охорону працi> у Товариствi овосчасно пер9глядаються

та затверджуються TaKi акги з охорони працi, що дiють у його межах:
_ наказом директора Товариства вiд 1 5.05.2020 р. JФ 25 загверджено та введено в дiю Положення

про слуясбу охорони працi;

- наказом директора Товариства вiд 1 5.05.2020 р. Nч 26 затверджено та введено в дiю Положення

про дiяльнiсть уповноважених найманими працiвниками осiб з питань охорони працi;
_ наказом директора Товариства вiд 15.05.2020 р. JФ 27 затверджено та введено в дiю Положення

про порядок проведен}uI навчання i перевiрки знань з IIитань охорони працi;
_ наквом директора Товариства вiд 15.05.2020 р. Ns 28 затверджено та введено в дiю Порядок

проведення iHcTpyKTaжiB та стажування водiiв колiсних транспортних засобiв;

- наказом директора Товариства вiд 15.05.2020 р. J\b 29 затверджено та введено в дiю Положення

про розробку iнструкцiй з охорони працi;

- наказом директора Товариства вiд 01 .|2.2020 р. JФ 133 затверджено та введено в дiю
Положення щодо застосування нарядiв-доггускiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки.

Вiдповiдальною особою за електрогосподарство, згiдно наказу вiд 08.02.20l8 р. J\Ъ 3 призначено

головного енергетика Пончук Олександра Петровича, який мае вiдповiдну електротехнiчну ocBiTy, та

V групу допуску з електробезпеки, посвiдчення Ns 3564-109/1-18 дата видачi 29.08.2018 р., протокол

вiд 31.08.2020 р. JФ 57.

Вiдповiдальним за стан охорони працi, електробезпекуо пожежну безпеку та дотримання
законодавства i нормативно правових акгiв з охорони працi на виробничiй базi вiдповiдно до наказу

директора Товариства вiд 20.09.2019 р. Nч 41 призначено - головного MexaнiKa Стецюка Щмитра
Олександровича, який пройшов навчання з законодавчих aKTiB з охорони працi, гiгiени працi, надання

домедичноТ допомоги потерпiлим, електробезпеки в ДП <Рiвненський ЕТЩ> та перевiрку знань

вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з охорони гrрашi в KoMicii Управлiння ,Щержпрацi у Рiвненськiй
областi, посвiдчення Ns 6267-186-18, протокол вiд0'7.|2.2018 р.JФ l86.

Наказом директора Товарисгва вiд 15.t0.2018 р. N9 65 призначено вiдповiдальним - головною

MexaHiKa Стецюка Щмитра Олександровича, за:

- безпеку руху;
- випуск автотранспорту в рейс в технiчно-справному cTaHi;

- комплекlацiю транспорту необх iдними пристроями, i нвентарем ;

- проходження водiями стажування;
- проходження водiями та машинiстами iHcTpyKTarKiB з безпеки руху з реестрацiею в журнаJIах з

безлеки руху.
Наказом ьiд04.|2.2020 р. J\b 137 головного MexaHiKa Стецюка Щмитра Олександровича призначено

вiдповiдальним за справний технiчний стан та безпечну експлуатацiю бульдозера SHANTUI SDlб,
заводський Ns SD 1 бААl 05793.



Наказом вiд 01.12.2020 р. }lb 135 призначено осiб, вiдповiдальних за безпечне ведення робiт
технологiчним обладнанням на об'ектах будiвничтва. Bci посадовi особи пройшли навчання та
перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових а,кгiв з охорони працi.

Вiдповiдно до наказу вiд 30.07.2020 р. Ns 41 затверджено та введено в дiю посадовi iнструкцiТ для
керiвникiв, професiонмiв та фахiвцiв Товариства.

Проведена вiдомча реестрацiя бульдозера SHANTUI SD16, заводський N9 SDlбАА105793, про що
видане свiдоцтво Серiя АС Ns 201464 та присвосно ресстрацiйний номер 27986ВК.

Згiдно з роздiлом б Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань
охорони працi, затвордженого наказом дирекгора Товариства вiд 15.05.2020 р, Jt{b 27, вiдповiдно до
накшу вiд 01.06.2020 р. Nч 30, вiд 01.06.2020 р. Jф 31 та 12,06.2020 р. Nл 32 працiвники Товариства пiд
час прийняття на робоry та перiодично проходять iнсгруктаrкi з питань охорони працi, наданшI
домедичноТ допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, а такояс з правил поведiнки та дiй при
виникненнi аварiйних ситуацiй, поже}tt i стихiйних лих (вотупний, первинний, повторний,
позаплановий, цiльовий).

Записи про проведення вступного iнструкгажу вносяться до журнt}лу ресстрацiТ вступного
iнструюажу з питань охорони працi.

Записи про проведення первинного, повторного, позапланового та цiльового iнструкгажiв
вносяться до журналу реестрацii iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi.

Згiдно з Полоrкенням про розробку iнструкuiй з охорони працi, затвердженого наказом дирекгора
Товарисгва вiд 15.05.2020 р. .ПlЪ 29, вiдповiдно до наказiв ьiд 17.07.2020 р. }lb Зб та Ns 37 в Товариствi
розробленi й затвердженi iнструкцiТ з охорони працi за професiями та видами робiт, зокрема при
експлуатацiТтехнологiчнихтранспортнихзасобiв, що декларуються (далi - ТТЗ), асаме]

- J\b 0.09-20/04 Водiя автотранспортних засобiв;
- J\Ъ 0.09-20/12 Машинiста бульдозера;
- Ns 0.09-20/14 Машинiста екскаватора;
- Jф 0.10-20i01 Iнструкцiя з охорони працi пiд час виконання робiт на висотi;
-NЬ 0.10-20/03 Iнструкцiя з охорони працi пiд час виконання ванта}кно-розвантажувальних,

транспортних i пiдсобних робiт;
- J\b 0.10-20/06 Iнструкцiя з охорони працi пiд час виконання робiт з ручними iнструментами,

пристроями та електроiнсгрументами;
- J\b 0. |0-20l|2lнструкцiя з охорони працi з надання першоТ долiкарськоi допомоги потерпiлим

при нещасних випадках.
Служба охорони працi та вiддiл головного MexaHiKa забезпечений yciMa необхiдними журналами з

охорони працi, похсежноТ безпеки та безпеки руху, а саме:
- журнал вступного iнструкгажу з охорони працi;
- журнал ресстрацiТ iнструктажiв з питань цивiльного захисту, пожежноТ безпеки та дiй в

надзвичайних ситуацiях;
- хryрнал реестрацiТ iHcTpyKTaxciB з безпеки руху;
- журнал ресстраuii iнструкrахсiв з питань охорони працi на робочому мiсцi;
- журнал облiку видачi та повернення засобiв захисту;
- журнал облiку видачi та повернення засобiв захисту;
- журнал облiку робiт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями.

В журналах вiдповiдно до нормативно-правових акгiв з охорони працi с вiдповiднi записи.
Згiдно з пунктом 4.1 Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань

охорони працi, затвердженого наказом директора Товариства вiд 15.05.2020 р. J\Ъ 27, вiдповiдно до
яаказу вiд 15.05.2020 р. Ns 27 працiвники, безпосередньо зайнятi на роботах пiдвищеноТ небезпеки та
пов'язаних з експлуатацiею ТТЗ, проходять спецiальне навчання i перевiрку знань за розробленими та
затвердженими навчальними планами й програмами спецiального навчання з питань охорони праui.

Згiдно з пунктом 3.9 Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань
охорони працi, затвердженого наказом директора Товариства вiд l5.05.2020 р. Ns 27, наказом по
товариству вiд 07.08.2020 Ns 45 затверджено склад KoMiciT з перевiрки знань iз питань охорони працi,
електробезпеки та пожежноТ безпеки у складi:

Голова KoMicii: Омельчук Назар Володимирович - директор, який пройшов навчання з
законодавчих aKTiB з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,
електробезпеки в.ЩП кРiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з



охорони працi в KoMiciT Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення Ns 6262-186-18,
протокол вiд 0'l .12,20l8 Ns 186.

Навчання з Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями, Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотiо ДБН А.3.2 -2-2009 Система стандартiв безпеки працi, Правил
охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт, Правил охорони працi на автомобiльному
транспортi, Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних
майданчиках в ,ЩП кРiвненський ETIý та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з
охорони працi в KoMiciT Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення Jф 6262-|86lбJl8,
протокол вiд 03.12.2018 р. Jф 186/б.

Навчання з елекгробезпеки в ДП <<Рiвненський ETI{) та перевiрку знань вiдповiдних
нормативно-правових aKTiB в KoMiciT Управлiння ,Щержпрацi у Рiвненськiй областi, та отримав IV групу,
посвiдчення17-1r-|7 датавидачi 12.01 .2017 р.,протоколвiд31.01.2019р.J\Ь9.

Члени KoMiciT: Слебiк Олексiй Геннадiйович - iнженер з охорони працi, який пройшов
навчання з законодавчих aKTiB з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноТ допомоги
потерпiлим, електробезпеки в ДП <Рiвненський ETI]> та перевiрку знань вiдловiдних нормативно-
правових aKTiB з охорони прачi в KoMiciT Управлiнrя ,Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення
Ns 289t-88-18, протокол вiд 13.07.2018 J\Ъ 88.

Навчання з Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями, Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотi, ШН, А.3.2-2-2009 Система стандартiв безпеки працi,
Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт, Мiнiмальних вимог з охорони працi
на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках, Правил охорони працi вiд час експлуатацiТ
вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання в ,ЩП кРiвненський
ЕТЦ) та перевiрку знань вiлповiдних норматив}Iо-правових aKTiB з охорони працi в KoMiciT Управлiння
flерхспрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення J\b 2891-88-б-18, протокол вiд 13.07.2018 р. Jф 88-б.

Навчання з Правил систем газопостачання, Правил охOрони працi пiд час експлуатацii
обладнання, що працюе пiд тиском, правил охорони працi на автомOбiльному транспортi в

ЩП <Рiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з охорони працi в
KoMiciT Управлiння !ержпрачi у Рiвненськiй областi, посвiдчення 2891-88/в-18, протокол вiд
lЗ.07.20l8 р. М 88/в.

Навчання з елекгробезпеки в ДП кРiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних
нормативно-правових aKTiB в KoMiciT Управлiння ,Щержпрацi у Рiвненськiй областi, та отримав IV групу,
посвiдчення Jф 3774-1l6-18 дата видачi 29.08.2018 р., протокол вiд 08.08.20l9 р. Nч 104.

СтецюкЩмитро Олександрович - головний MexaHiK, який пройшов навчання
з законодавчих акгiв з охорони працi, гiгiсни працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,
електробезпеки в ,ЩП <Рiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з
охорони прачi в KoMiciT Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення Ns 6267-186-18,
протокол ъiд07.12.2018 р. J\9 18б.

Навчання з Правил охороttи працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та лристроями, Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотi, ДБН А.3.2 -2-2009 Система стандартiв безпеки працi, Правил
охорони працi пiд час ванта}кно-розвантажувальних робiт, Правил охорони працi на автомобiльному
транспортi, Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних
майданчиках в ЩП <Рiвненський ETL{> та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з
охорони працi в KoMicii Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй обласгi, посвiдчення М 6267-186/б-18,
протокол вiд 03.12.2018 р. Nл 186/б.

Навчання з електробезпеки в ЩП кРiвненський ЕТЦ)) та перевiрку знань вiдповiдних
нормативно-правових aKTiB в KoMiciT Управлiння ,Щержпрацi у Рiвненськiй облаgгi, та отримав III групу,
посвiдчення6267-|86/а-18 дата видачi 03.i2.20l8 р., протокол вiд 20.02.2020 р. JФ 18.

Пончук Олександр Петрович - головний енергетик, який пройшов навчання з

законодавчих aKTiB з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
електробезпеки в ЩП <Рiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з
охорони працi в KoMiciT Управлiння,Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення J\b 3064-106-19,
протокол вiд 09.08.2019 р. J\b 106.

Навчання з електробезпеки в ДП кРiвненський ЕТЦ>> та перевiрку знань вiдповiдних
нормативно-правових aKTiB в KoMiciT Управлiння,Щержпрацi у Рiвненськiй областi, та отримав V групу,
посвiдчення J',lb 3564-109/1-t8 дата видачi 29.08.2018 р., протокол вiд 31.08 .2020 р. }lb 57.



.
курiч Роман Валерiйович - начальник дiльницi, який пройшов навчання з

законодавчих aKTiB , oiopor, працi, гiгiени працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,

електробезпеки в Щп крiвненський Етц) та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових akTiB з

охорони працi в KoMiciT Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення Jф6255-186-18,

протокол вiд07.|2.2018 р. Jф 186.

Навчання з Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями, Правил охорони

прачi пiД час виконiння робiт на висотi, дБн А.3.2 -2-2009 Система стандартiв безпеки працi, Правил

о*ороr, прачi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт, Правил охорони працi на автомобiльному

,pur.nopri, МiнiмальниХ вимоГ з охоронИ працi на тимчасових або мобiльних булiвельних

майданчиках в ЩП кРiвненський ETI]> та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з

охорони працi в KoMiciT Управлiнrrя Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення 6255-186/б-18,

протокал вiд 03.12.2018 р. JФ l86/б.
Навчання з електробезпеки в ДП кРiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних

нормативНо-правовиХ aKTiB В KoMiciT УправлiнНя Щержпрацi у Рiвненськiй обласгi, та отримав III групу,

посвiдчення Ns 454-18-20 дата видачi 20.02.2020 р., протокол вiд 20.02,2020 Р, Ns 18.

,Щля виконання робiт на бульдозерi SHANTUI SDl6, заводський NЪ SD16AA105793 НаКаЗОМ ВiД

04.12.2020 р. Ns l38 призначено працiвника Захарчук Володимира Юхимовича, який мае посвiдченнЯ

тракториста-машинiста третього кJIасу Jф 635448 дата видачi 12.07.1979 р., пройшов спецiальне

"Ъ"чu*", 
вiдповiдно до прогами навчання <Машинiста бульдозера) i перевiрку знань в KoMiciT

Товарисгва, посвiдчення Jrlb 162-02la-20, протокол вiд 18.09.2020 р. N9 43la-20 та посвiдчення

lTs tб+-оZlг-20, протокол вiд 18.09,2020 р. J\Ъ 44lв-20, навчання з електробезпеки та отримав II групу,

посвiдченн я |6З-02lб^20 дата видачi l8.09.2020 р., протокол перевiрки знань вiд 18.09.2020 р.
в наявностi медична довiдка проход}кення перiодичного медичного огляду серiя яях

Jф 5з3306 для допуску до виконання робiт, пов'язаних iз керуванням бульдозером SHANTUI SD16,

заводський Jф SD 16АА1 05793.
згiдно зi статтею 8 Закону Укратни <про охорону працi>, вiдповiдно до нака3у директора

Товарисгва вiд 10.09.2019 р, J\'9 39 працiвлtики Товариства забезпеченi спецiальним одягом,

спецiальним взуттям, iншими засобами iндивiдуального захисту (зIз), мийними та

знешкоджувальними засобами. Працiвникам товариства видаються безплатно за встановленими

нормами спецiальний одяг, спецiальне взуття та iHmi засоби iндивiдуального захисту, а саме:

комбiнезон бавовняний Ми3 12

Чоботи кирзовi Ми3 12

Рукавицi комбiнованi з

двома пальцями Мп до зFIосу

жилет сигнальний Со l2
Каска до зносу
На зовнiшнiх роботах
взимку додатково:
куртка бавовняна на
чтеплювalпьнlи прокладцl Т'н 24

Брюки бавовнянi на

утеплювальнiй прокладцi Тн 24

напiвчоботи утепленi Тн20 48

Для забезпечення надiйноТ та безпечноi експлуатачiТ ТТЗ, що декларУЮТЬСЯ, ВОНИ

укомплекТованi експлуатацiйними документами: паспортами та iнструкцiями з експлуатацiТ заводiв-

Ьиробникiв. Технiчне обслуговування i ремонт ТТЗ, що декларуються, проводяться вiдповiдно до

вимог, викладених у паспортах та iнструкцiях з експлуат,ацiТ заводiв-виробникiв, затверджених графiкiв

з технiчного обслуговування i ремонту ТТЗ, що декларуються.
у Товариствi е обладнаний кабiнет з охорони працi, оснащений наглядними та навчально-

методичними матерiалами. Обладнано куточки з охорони працi, оснащенi наглядними та навчально-

методичними матерiалами.
У товариствi е необхiднi нормативно-правовi акти з охорони працi. Бiблiотечний фонд

ТоварисгВu 
"uni"yu 

достатнЮ кiлькiсть законодавчих та нормативних документiв в паперовому виглядi

та на електронних носiях.



Забезпечено доступ працiвникiв Товариства до законодавчоТ бази через мережу IHTepHeT.
Матерiально-технiчна базатовариства вiдповiдае вимогам законодавства з питань охорони працi

та промисловоТ безпеки.

н. в. омЕльчук
(iнiцiали та прiзвице)

Щекларацiя заресстрована у журналi облiку суб'ектiв господарювання у територiальному органi

Примiтки: l, Фiзична особа - пiдприемець cBo'tM пiдписом надае згоду на обробку персонtlдьних даних з метою
забезпе,rення виконакня вимог Лорядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищенот небезпеки та на
ексшryатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки.

2. Ресстрачiйяий номер облiковоТ картки платника податкiв не зазначаеться фiзичллими особами, якi через
cBoi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному органу
деркавноТ лодатковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.

Управлiння .Цержпрашi у Рiвненськiй областi

з ApE{icTPOBAHo


