
Додаток 8

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнегу MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 7 лютого 2018 р. JФ 48

дЕклАрАцrя
вiдповiдностi матерiально-технiчноТ бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi про роботодавця Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Будтех-пром>>о
(шlя юридичноТ особи: найменування юридичноТ особи,

35700, PiBHeHcbKa обл., Здолбунiвський районо MicTo Здолбунiв, вулиця IIТкiльна, буд. 30 А,
мiсцезнаходжеЕня, код згiдно з еДРПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону,

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

телефон: (0362) 43-0б-41, факс: (0362) 23-62-29, e-mail: Ьudtеhрrоm@gmаil.соm.
для фiзичноТ особи - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта,

ким i коли видаяий, мiсце проживання, ре€страцiйний номер облiковоi картки платника

податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса електронноi пошти;

об'екти викоЕаIIня робiт н,е територii Украiни
мiсце виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки таlабо експлуатацiТ (застосування)

машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноТ небезпеки)

Iнформаuiя про наявнiсть договору страхування цивiльноТ вiдпсlвiдальностi перед третiми
особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв моlкливоТ шкоди договiр страхування не укладався

(найменуван ня страховоТ компанiТ,

строкдiТ страхового полiсу, номер i дата його видачi)

Lнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi аудит не проводився
(лата проведення аудиry)

Я, .Омельчук Назар Володимирович (згiдно статуту) - керiвник __
(прiзвище, iм'я та по батъковi керiвника юридичноТ особи або фiзичноТ особи - пiдприемця)

цiею дек.параL(i,ею пiдтвердхtую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi: бази та умов працi вимогам
законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд час виконання таких робiт
пiдвищеноТ небезпеки та/або експлуатацiТ (застосування) таких машин, механiзмiв, устаткування
пiдвищеноТ небезпеки:

1. Технологiчнi транспортнi засоби (п. 12o додаток 7, до Порядrý), а саме:
(найменування виду робiт пiдвищеноТ небезпеки та./або машин, механiзмiв,

- екскаватор Hvundai rоЬех 170W-7, заводський номер N50311328, piк виrryску 2007,
устаткування пiдвищеноi небезпеки, тип або марка (за наявностi), номер партii, дата виготовлеЕнlI, краТна походження,
Kpaiha походження - Корея.

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

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

на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення травм,
Офiсне примiщення - 1 шт.о виробнича база зi складськими примiщеннями - 1шт.о

булiвель i спорул (примiщень), виробничих об'сктiв
будiвельних дiльниць - 7 шт.

(цехiв, дiльницьо структурних пiдроздiлiв)



Iншi вiдомостi: Управлiння охороною працi у ТОВ кБудтех-пром> (далi - Товарисгво) здiйснюе

директор Омельчук Назар Володимирович, який пройшов навчання з законодавчих aKTiB з охорони
працi, гiгiени працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим, електробезпеки в ,ЩП <<Рiвненський

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

,Щержпрашi у Рiвненськiй областi, посвiдчення J\Ъ б262- 1 86- l 8, протокол вiд 0'l .12.20 1 8 Ns l 86.

Згiдно зi статтею 15 Закону Украihи кПро охорону працi>) наказом дирекгора Товариства вiд
15.05.2020 JФ 25 у Товариствi органiзована служба охорони працi. Виконання функцiТ служби охорони
працi покладено на iнженера з охорони працi I категорiТ Слебiка Олексiя Геннадiйовича, який пройшов
навчання з законодавчих aKTiB з охорони працi, гiгiени працi, наданFuI домедичноТ допомоги
потерпiлим, електробезпеки в ДП <<Рiвненський ETId> та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-
правових aKTiB з охорони працi в KoMicii Управлiння ,Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення
J\Ъ 2891-88-18, протокол вiд l3.07.2018 Ns 88.

Згiдно зi статтею 13 Закону УкраТни <Про охорону працi> у Товариствi своечасно переглядаються

та затверджуються TaKi акги з охорони працi, що дiють у його межах:

- наказом директора Товариства вiд 15.05.2020 р. Nэ 25 затверджено та введено в дiю Положення
про службу охорони працi;

- нак€вом директора Товариства вiд 15.05.2020 р. Jф 26 затверджено та введено в дiю Положення
про дiяльнiсть уповноважених найманими працiвниками осiб з питань охорони працi;

- нака:}ом директора Товариства вiд I5.05.2020 р. М 27 затверджено та введено в дiю Положення
про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi;

- наказом директора Товариства вiд 15.05.2020 р. Nя 28 затверд}кено та введено в дiю Порядок
проведення iнструктажiв та отахсування водiiЪ колiсних транспортних засобiв;

- наказом директора Товариства вiд 15.05.2020 р. М 29 затверджено та введено в дiю Положення
про розробку iнструкцiй з охорони лрацi;

- наказом директора Товариства вiд 0I.12.2020 р. JФ 13З затверджено та введено в дiю
Положення щодо застосування нарядiв-догryскiв на виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки.

Вiдповiдальною особою за електрогосподарство, згiдно Haкa:ty вiд 08.02.2018 р. Jt{b 3 призначено

головного енергsгика 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, електробезпеку, пожежну безпеку та дотримання
законодавства i нормативно правових aKTiB з охорони працi на ,виробничiй базi вiдповiдно до накt}зу

директора Товариства вiд 20.09.2019 р. Jtlb 4l призначено - головного MexaнiKa Стецюка Щмитра
Олександровича який пройшов навчання з закOнодавчих акгiв з охорони працi, гiгiени працi, надання

домедичноТ допомоги потерпiлим, електробезпеки в ДП кРiвненський ETL{> та перевiрку знань

вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з охорони працi в KoMicii Управлiння ffержпрацi у Рiвненськiй
областi, посвiдчення Jф 6267-186-18, протокол вiд07.|2.2018 р.JФ 186.

Наказом директора Товаричгва вiд 15.10.2018 р. Nb б5 призначено вiдповiдt}льним - головного
MexaнiKa Стецюка,Щмитра Олександровича, за:

- безпеку руху;
- вигIуск автотранспорry в рейс в технiчно-справному cTaHi;

- комплектацiю транспорry необхiдними пристроями, iHBeHTapeM;

- проходження водiями стажування;
- проходження водiями та машинiстами iHcTpyKTarKiB з бозпеки руху з ресстрацiею в журналах з

безпеки руху.
Наказом вiд 0l .Т2.2020 р. Jrlb l34 головного MexaHiKa Стецюка Щмитра Олександровича призначено

вiдповiдальним за справний технiчний стан та безпечну експлуатацiю екскаватора Hyundai rоЬех
170W-7, заводський номер N503l 1328.



Наказом вiд 0l .12.2020 р. Ns i35 призначено осiб, вiдповiдальних за безпечне ведення робiт
технологiчним обладнанням на обОектах булiвништва. Bci посадовi особи пройшли навчання та
перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з охорони працi.

Вiдповiдно до наказу вiд 30.07.2020 р. Ns 41 затвердкено та введено в дiю посадовi iHcTpyKuiT лля
керiвникiв, професiоналiв та фахiвцiв Товариства.

Проведена вiдомча реестрацiя екскаватора Hyundai rоЬех 170W-7, заводський номер N503l1З28,
про що видане свiдоцтво Серiя Ас }{Ь l l7069 та присвоено реестрацiйний номер 22555Вк.

Згiдно з роздiлоlrл б Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань
охорони працi, затвердженого наказом директора Товариства вiд l5.05.2020 р. J\! 27, вiдповiдно до
наказу вiд 01 .06.2020 р. NЬ 30, вiд 01.0б.2020 р. Ns 3l та 12.06.2020 р. Jlb 32 працiвники Товариства пiд
час прийнят"гя на роботу та перiодично проходять iHcTpyKTarKi з питань охорони працi, наданнrI

домеди.IноТ допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, а такохс з правил поведiнки та дiй при
виникненнi аварiйних ситуацiй, пожеж i стихiйних лих (вступний, первинний, повторний,
позаплановий, цiльовий).

Записи про проведення вступного iнструкгажу вносяться до журналу ре€страцii вступного
iнструкгажу з литань охорони працi.

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

Згiдно з Полоrкенням про розробку iнструкuiй з охорони працi, затвердженого наказом директора
Товарисгва вiд I 5.05.2020 р. JФ 29, вiдповiдно до наказiв ъiд 17.07 .2020 р. NЬ 36 та J\Ъ 37 в Товариствi
розробленi й затвердженi iнструкцiТ з охорони працi за професiями та видами робiт, зокрема при
оксплуатацiТ технологiчних транспортних засобiв, що декларуються (далi - ТТЗ), а саме:

- J\b 0.09-20/04 Водiя автотранспортних засобiв;
- J\b 0.09-20/12 Машикiста бульдозера;
- J\b 0.09-20/14 Машинiста екскаватора;
- J\b 0.10-20/01 Iнструкцiя з охорони працi пiд час виконання робiт на висотi;
- j\Ъ 0.10-20/0З Iнструкцiя з охорони прачi пiд час виконання вантажно-розвантажувzulьних,

транспортних i пiдсобних робiт;
- }lb 0.10-20/06 Iнструкцiя з охорони працi пiд час виконання робiт з ручними iнсгрументами,

пристроями та електроiнструментами;
- Ns 0.10-20/12 Iнструкцiя з охорони працi з надання першоТдолiкарськоТдопомоги потерпiлим

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

охорони працi, пожехсноТ безпеки та безпеки руху, а саме:
- журнал вступного iнструкгажу з охорони працi;
- журнал реестрацiТ iнструктажiв з питань цивiльного захисгу, пожежноТ безпеки та дiй в

надзвичайних сиryацiях;
- хryрнал реестрацiТ iнструкгаяtiв з безпеки руху;
- журнал реестрацiТ iHcTpyKTaxciB з питань охорони працi наробочому 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-правовюr акгiв з охорони працi е 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\b 27, вiдповiдно до
наказу вiд l5.05.2020 р. J\b 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 працi.

Згiдно з пунктом 3.9 Положення flро порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань
охорони працi, затвердхtеного наказом директора Товариства вiд 15.05.2020 р. JФ 27, наказом по
товариству вiд 07.08.2020 Ns 45 затверлжено склад KoMiciT з перевiрки знань iз питань охорони працi,
електробезпеки та пожежноТ безпеки у складi:

Голова KoMiciT: Омельчук Назар Володимирович - директор, який пройшов навчання з
законодавчих aKTiB з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноi 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 б2б2-186-18,
протокол вiд 07 .|2.201 8 Ns 1 86.

Навчання з Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями, Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотi, ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартiв безпеки працi, Правил
охорони працi пiд час вантажно-розвантах(увальних робiт, Правил охорони працi на автомобiльному
транспортi, Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних
майданчиках в ,ЩП <Рiвненський ЕТЩ> та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з
охорони працi в комiсiТУправлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення Ns б2б2-186iб-l8,
протокол вiд 03.12.20|8 р. Jф 186/б.

Навчання з електробезпеки в ДП кРiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних
нормативно-правOвих aKTiB в KoMicii Управлiння .Щержпрацi у Рiвненськiй областi, та отримав lV групу,
посвiдчення 17-1-17 джа видачi 12.01,2017 р., протокол вiд 31.01.2019 р. Nч 9.

Члени KoMicii: Слебiк Олексiй Геннадiйович - iнженер з охорони працi, який пройшов
навчання з законодавчих aKTiB з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки в .ЩП <Рiвненський BTL{> та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-
правових aKTiB з охорони працi в KoMiciT Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення
Jф 2891-88-18, протокол вiд 13.07.2018 J\! 88.

Навчання з Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями, Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотiо ШН А.3.2-2-2009 Система стандартiв безпеки працi,
Правил охорони прашi 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 пристроiв i вiдповiдного обладнання в .ЩП кРiвненський
ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з охорони праui в KoMiciT Управлiння
Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення J\Ъ 2891-88-б-18, протокол вiд 13.07.2018 р. Ns 88-б.

Навчання з Правил систем газопостачаяня, Правил охOрони працi пiд час експлуатацiТ
обладнання, що працюе пiд тиском, правил охорони працi на автомобiльному транспортi в

ЩП кРiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з охорони прачi в
KoMicii Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення 2891-88/в-18, протокол вiд
l3.07.20l8 р. JФ 88/в.

Навчання з елекгробезпеки в ДП кРiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних
нормативно-правових aKTiB в KoMicii Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi, та отримав IV групу,
посвiдчення Jф 3774-] lб-l8 дата видачi 29.08.2018 р., протокол вiд 08.08.20l9 р. NЬ l04.

Стецюк Щмитро Олександрович - головний MexaHiK, який пройшов навчання
з законодавчих авrгiв з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,
електробезпеки в ЩП <Рiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових акгiв з
охорони працi в KoMiciT Управлiння Щерtкпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення Ns 6267-186-18,
протокол вiд 07.12.2018 р. JФ l86.

Навчання з Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями, Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотi, 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 .ЩI <Рiвненський ETL{> та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з
охорони працi в KoMicii Управлiння ,Щержпрацi у Рiвненськiй обласгi, посвiдчення J& 6267-186/б-18,
протокол вiд 03.12.2018 р. Ns l86/б.

Навчання з електробезпеки в ЩП кРiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних
нормативно-правових aKTiB в KoMiciT Управлiння ,Щержпрацi у Рiвненськiй обласгi, та отримав III групу,
посвiдчення6267-|86/а-18 дата видачi 0З.12.2018 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 ЕТЦD та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових акгiв з
охорони працi в KoMiciT Управлiння,Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення J\b 3064-10б-19,
протокол вiд 09.08.2019 р. j\b 106,

Навчання з електробезrlеки в ДП кРiвненський ЕТЦ>> та перевiрку знань вiдловiдних
нормативно-правових aKTiB в KoMiciT Управлiння Щержпрацiу Рiвненськiй областi, та отримав V групу,
посвiдчення Jф 3564-109i 1-18 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 з охорони працi, гiгiени працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,
елекгробезпеки в ,ЩП <Рiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних нормативнO-правових aKTiB з
охорони працi в KoMiciT Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення J',lb6255-186-18,
протокол вiд07.12.2018 р, М l86.

Навчання з Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями, Правил охорони
прачi пiд час виконання робiт на висотi, ДБН А.3.2 -2-2009 Система стандартiв безпеки працi, Правил
охорони працi пiд час вантах(но-розвантажувальних робiт, Правил охорони працi на автомобiльному
транспортi, Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних
майданчиках в ЩП кРiвненський ETI]> та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з
охорони працi в KoMiciT Управлiння Щержпрацi у Рiвненськiй областi, посвiдчення 6255-18б/б*l8,
протокол вiд 03.12.2018 р. Nэ 186/б.

Навчання з електробезпеки в ДП <<Рiвненський ЕТЦ) та перевiрку знань вiдповiдних
нормативно-правових aKTiB в KoMiciT Управлiння,Щержпрацi у Рiвненськiй обласгi, та отримав III групу,
посвiдчення J'{Ъ 454-18-20 дата видачi 20.а2.2020 р., протокол вiд 20.02.2020 р. J\Ъ 18.

,Щля виконання робiт на eкcкaвaTopi Hyundai rоЬех 170W-7, заводський номер N50311328
наказом вiд 01.12.2020 р. Nл 13б призначено працiвника Бортнiк Андрiя Юрiйовича, який мас
посвiдчення тракториста-машинiста серiя АК N9 32ЗЗ55 дата видачl24.02.1998 р., пройшов спецiальне
навчання вiдповiдно до прогами навчання <<Машинiста екскаваторa>) i перевiрку знань в KoMiciT
Товарисгва, посвiдчення JФ 168-02la-20, протокол вiд 18.09.2020 р. N9 47la-20 та посвiдчення
Ns 170-02/г-20, протокол вiд 18.09.2020 р. J\b 48/в-20, навчання з електробезпеки та отримав II групу,
посвiдченн я \69-02lб-20 дата видачi 1 8.09.2020 р., протокол перевiрки знань вiд 18.09.2020 р.

В наявностi медична довiдка проходх(ення перiодичного медичного огляду серiя ЯЯЧ
J\Ъ 384545 для допуску до виконання робiт, пов'язаних iз керуванням eKcKaBu}TopoM Hyundai rоЬех
170W-7, заводський номер N503 l 1328.

Працiвник Бортнiк Андрiй Юрiйович пройшов та отримав висновки психофiзiологiчноi
експертизи про вiдповiднiсть професiйним вимогам до виконання робiт, пов'язаних iз керуванням
наземним транспортом, висновок експертизи вiд 02J22020 p.J\b 158-А84/1460.

Згiдно зi статтею 8 Закону Украiни кПро охорону працi>, вiдповiдно до наказу директора
Товарисгва вiд 10.09.2019 р, Jф 39 працiвники Товариства забезпеченi спецiальним одягом,
спецiальним взуттям, iншими засобами iндивiдуального захисту (ЗIЗ), мийними та
знешкод}кувальними засобами. Працiвникам товариства видаються безплатно за встановленими
нормами спецiальний одяг, спецiальне взуття та iншi засоби iндивiдуального захисту, а саме:

комбiнезон бавовняний Ми3 t2
черевики шкiрянi Ми3 l2
Рукавицi комбiнованi з

двома пальцями Ми до зносу
жилет сигнальний Со l2
Каска до зносY
Пiд час роботи у мокрих
умовах додатково:
чоботи гумовi СмВ 12
На зовнiшнiх роботах
взимку додатково:
куртка бавовняна на

утеплюваJIьнiй прокладцi Тн зб
Брюки бавовнянi на
утеплювальнiй прокладцi Тн зб
напiвчоботи утепленi Тя20 48

Для забезпечення надiйноТ та безпечноТ експлуатацiТ ТТЗ, що декларуються, вони
укомплектованi експлуатацiйними документами: паспортами та iнотрукцiями з експлуатацiI заводiв-
виробникiв. Технiчне обслуговування i ремонт ТТЗ, що декларуються, проводяться вiдповiдно до
вимог, викладених у паспортахта iнструкцiях з експлуатацiТзаводiв-виробникiв, затверджених графiкiв
з технiчного обслуговування i ремонту ТТЗ, що декJIаруються.



У Товариствi е обладнаний кабiнет з охорони працi, оснащений наглядними та навчаJIьно-
методичними матерiалами. Обладнано куточки з охорони працi, оснащенi наглядними та навчапьно-
методичними матерiалами.

У товариствi е необхiднi нормативно-правовi акти з охорони працi. Бiблiотечний фонд
Товариства налiчуе достатню кiлькiсть законодавчих та нормативних документiв в паперовому виглядi
та на електронних носiях.

Забезпечено доступ працiвникiв Товариства до законодавчоТ бази через мерея(у IHTepHeT.
Матерiально-технiчна база товариства вiдповiдас вимогам законодавства з питань охорони працi

та промисловоТ безпеки.

н. в. омЕльчук
(iнiчiали та прiзвище)

20 zc р.

,Щекларацiя
!ержпрацi_

зареестрована у
20

журналi облiку суб'ектiв господарювання у територiальному органi
р. Jф _.

Пр^rtr-* l. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку персональЕих даних з метою
забезпечення викQяання вимог Порядку видачi дозволiв Ita виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на
експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки,

2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначаетьоя фiзичними особамио якi через
своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному органу
державноТ подагковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.

Управлiння ffержпраui у Рiвненськiй областi
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