
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 

охорони праці 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НК ГАЗСЕРВІС» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

50037, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, будинок 7В 

місцезнаходження, 

34062908 

код згідно з ЄДРПОУ, 

Кузьменко Віталій Анатолійович  

прізвище, ім'я та по батькові керівника,  

(056) 492 25 30 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 117 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ТДВ «СК «ГАРДІАН»,  

страховий поліс діє до 03.10.2020, ЦВО-19-3760-ДН-502 від 05.09.2019 _________________________                             
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці ______06.04.2020р._____________ 

 ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці»____________________________________                                                                                                                                     
(дата проведення аудиту) 

 

Я, Кузьменко Віталій Анатолійович, 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

 
або фізичної особи - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 

підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки: 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                               (найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

Технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання зрідженого газу суб’єктам __ 
                 та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

господарювання, а саме: модуль для заправки автомобілів зрідженим газом типу  
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

Шельф 1 10Н1/1/100-1LPG, 2011 р.в., Україна (резервуар СУГ-10.Н-УХЛ1 ємністю 9,96 м3,  
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 

 



2011 р.в., Україна; колонка для відпуску зрідженого газу «ШЕЛЬФ 100-1 LPG», 2009 р.в., Україна; 

насос Shelf LPG РК, 2011 р.в., Україна) 

 

Кількість робочих місць - 21, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 3 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

 

будівель і споруд (приміщень), 

виробничий об’єкт розташований за адресою: 50065, Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 117, та надається ТОВ «НК ГАЗСЕРВІС» (орендар) ТОВ «АГОРА-

2007» (орендодавець) згідно з договором оренди від 02.01.2020 № 02/01/20  
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів). 

 

 

Інші відомості Наказом від 09.01.2020 № 6 особою, відповідальною за забезпечення пожежної 

безпеки в цілому по підприємству призначено директора Кузьменка В.А. Наказом від 02.01.2020 № 2 

особою, відповідальною за технічний стан та безпечну експлуатацію газового господарства 

підприємства призначено директора Кузьменка В.А. Відповідальною особою за технічний стан та 

безпечну експлуатацію зовнішніх, внутрішніх газопроводів, за проведення підготовчих робіт та 

безпечне проведення газонебезпечних робіт по структурним підрозділам призначено майстра 

Науменка Ю.М. Наказом від 03.01.2020 № 3 призначені: особа, відповідальна за справний стан і 

безпечну дію посудин, що працюють під тиском (майстер) Науменко Ю.М.; відповідальна по 

нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під тиском (директор 

Кузьменко В.А.); обслуговуючий персонал посудин, що працюють під тиском (наповнювачі 

балонів). Наказом від 08.01.2020 № 4 особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства 

призначено директора Кузьменка В.А. 

Директор Кузьменко В.А. пройшов навчання з: загального курсу охорони праці в ТОВ «НКЦ 

«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 16.08.2017 № 8/48); НПАОП 0.00-1.81-18 в 

ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 26.02.2019 № 2/137); НПАОП 0.00-

1.76-15 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 18.01.2018 № 1/50); 

НПАОП 0.00-5.11-85 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 

наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 23.08.2017  

№ 8/80); НПАОП 0.00-7.12-13 в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка 

створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 

від 08.11.2019 № 189-19); НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» в  

ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 16.01.2019 № 1/33), має V групу з 

електробезпеки та допущений в якості адміністративно-технічного персоналу до роботи в 

електроустановках напругою до і вище 1000 В; «Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу 

ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол від 06.02.2019 № 2/43); «Правил з техніки безпеки та 

промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» 

та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області (протокол від 28.12.2017 № 12/86); «Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена 

на підставі наказу ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол від 06.02.2019 № 2/43); пожежної безпеки в 

ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ 

«МОНОЛІТ» (протокол від 17.08.2017 № 76). 

Менеджер Лотніков Д.О. пройшов навчання з: загального курсу охорони праці в ТОВ «НКЦ 

«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 16.08.2017 № 8/48); НПАОП 0.00-1.81-18 в 

ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 



управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 26.02.2019 № 2/137); НПАОП 0.00-

1.76-15 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 08.02.2018 № 2/36); 

НПАОП 0.00-5.11-85 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 

наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 23.08.2017  

№ 8/80); НПАОП 0.00-7.12-13 в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка 

створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 

від 15.11.2019 № 189/1-19); НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» в  

ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 18.01.2018 № 1/44), має ІV групу з 

електробезпеки та допущений в якості адміністративно-технічного персоналу до роботи в 

електроустановках напругою до 1000 В; «Правил з техніки безпеки та промислової санітарії при 

експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 

комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 

області (протокол від 28.12.2017 № 12/86); пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку 

знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол від 17.08.2017  

№ 76). 

Майстер Науменко Ю.М. пройшов навчання з: загального курсу охорони праці в ТОВ «НКЦ 

«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 22.03.2018 № 3/94); НПАОП 0.00-1.81-18 в 

ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 26.02.2019 № 2/137); НПАОП 0.00-

1.76-15 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 18.01.2018 № 1/50); 

НПАОП 0.00-5.11-85 в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 

наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 23.08.2017  

№ 8/80); НПАОП 0.00-7.12-13 в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії, яка 

створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 

від 08.11.2019 № 189-19); НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» в  

ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 28.08.2019 № 8/119), має ІІІ групу з 

електробезпеки та допущений в якості електротехнологічного персоналу до роботи в 

електроустановках напругою до 1000 В; «Правил з техніки безпеки та промислової санітарії при 

експлуатації нафтобаз та автозаправних станцій» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 

комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 

області (протокол від 14.02.2018 № 64); пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку 

знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол від 22.03.2018  

№ 41). 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки; 

 

 

Наказом по підприємству від 14.12.2015 № 26 створена та діє служба охорони праці в особі 

менеджера Лотнікова Д.О. (наказ від 24.12.2017 № 1) в порядку сумісництва. На виконання вимог 

Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, наказом по підприємству від 

02.01.2020 № 1 створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: 

голова комісії – директор Кузьменко В.А., заступник голови комісії – менеджер Лотніков Д.О., члени 

комісії – майстер Науменко Ю.М., уповноважена трудового колективу Стасієнко Т.М.  На 

Підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до вимог НПАОП 

0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що 

діють на підприємстві, розроблено, затверджено та діють відповідні Положення, а саме: «Положення 

про систему управління охороною праці в ТОВ «НК ГАЗСЕРВІС» (наказ 12.12.2017 № 5), 

«Положення про службу охорони праці в ТОВ «НК ГАЗСЕРВІС», (наказ від 14.12.2017 № 8), 



«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, пожежної 

безпеки та технічної експлуатації в ТОВ «НК ГАЗСЕРВІС» (наказ від 06.12.2017 № 4), «Положення 

про нарядну систему в ТОВ «НК ГАЗСЕРВІС» (наказ від 01.03.2018 № 7), «Положення про 

діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці в ТОВ «НК 

ГАЗСЕРВІС» (затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу від 12.12.2017 № 1).  
наявністю служби охорони праці,  

  

 

Безпечна експлуатація устатковання підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з охорони 

праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00 -4.15-98 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Ведуться журнали реєстрації та видачі 

інструкцій з охорони праці, в тому числі: Інструкція № ОТ-АГЗС-01 для наповнювача балонів газом; 

Інструкція № ОТ-АГЗС-02 для оператора АГЗС; Інструкція № ОТ-АГЗС-04 при експлуатації 

посудин, що працюють під тиском; Інструкція № ОТ-АГЗС-05 при роботі на персональному 

комп’ютері; Інструкція № ОТ-АГЗС-06 при проведенні газонебезпечних робіт; Інструкція № ОТ-

АГЗС-07 про порядок приймання, зберігання, відпуск та облік газів вуглеводневих скраплених для 

автомобільного транспорту. 28.12.2018 затверджено тематичний план спеціального навчання з 

питань охорони праці наповнювача балонів газом. Ведеться внутрішня документація по дотриманню 

вимог охорони праці. 

Працівники, які експлуатують устатковання, що декларується, навчені та мають відповідні  

посвідчення, а саме: наповнювачі балонів Демчишин В.І., Коротич С.Г., Кучеров П.Л. пройшли 

навчання по професії «наповнювач балонів» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (посвідчення від 20.09.2017 

№№ 008708, 008710, 008712, 008714); пройшли перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 в комісії ТОВ 

«НК ГАЗСЕРВІС» (посвідчення від 17.01.2020), мають ІІ групу з електробезпеки та допущені до 

роботи в електроустановках напругою до 1000 В; пройшли перевірку знань з пожежно-технічного 

мінімуму в комісії ТОВ «НК ГАЗСЕРВІС» (посвідчення від 19.07.2019). Робітники, які експлуатують 

устатковання підвищеної небезпеки, щороку проходять: спеціальне навчання, відповідні інструктажі, 

перевірку знань з питань охорони праці відповідних нормативно-правових актів охорони праці, у 

тому числі законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 

електробезпеки, пожежної безпеки тощо в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «НК 

ГАЗСЕРВІС» в обсязі виконуваної ними роботи (протоколи від 18.11.2019, 21.11.2019). Навчання і 

перевірка знань з питань охорони праці на підприємстві, спеціальне навчання, організація і 

проведення інструктажів з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог «Положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та 

технічної експлуатації в ТОВ «НК ГАЗСЕРВІС», затвердженого наказом від 06.12.2017 № 4 по 

Підприємству. 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,  

 

 

На території АГЗП ТОВ «НК ГАЗСЕРВІС» експлуатується наступне устатковання: модуль для 

заправки автомобілів зрідженим газом типу Шельф 1 10Н1/1/100-1LPG ТУ У 29.1-30838462-

006:2009, зав. № 180, рік виготовлення – 2011, країна виробник – Україна, в складі: резервуар СУГ-

10.Н-УХЛ1 ємністю 9,96 м3 (робоча середа – зріджений вуглеводневий газ, робочий тиск 1,6 МПа), 

зав. № 274, рік виготовлення – 2011, країна виробник – Україна. 27.12.2017 ТОВ НВФ 

«ПРОМСЕРВІСДІАГНОСТИКА» (дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 511.13.30, діяв 

з 22.05.2013 до 22.05.2018 та наказ Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 133 «Про визначення 

уповноваженої організації») резервуару проведено черговий технічний огляд. Строк наступного ЗВО 

27.12.2021, ГВ 27.12.2025; колонка для відпуску зрідженого газу «ШЕЛЬФ 100-1 LPG», виробництва 

ТОВ «НВК «ШЕЛЬФ», зав. № 5681, рік виготовлення – 2009, країна виробник – Україна; насос Shelf 

LPG РК, виробництва ТОВ «ШЕЛЬФ ОІЛ», зав. № 07466, рік виготовлення – 2011, країна виробник – 

Україна. 

В наявності мається експлуатаційна документація на устатковання підвищеної небезпеки: паспорти, 



інструкції з експлуатації. 

Теріторіальним управлінням Держгірпромнагляду у Донецькій області на застосування модулів для 

заправки автомобілів зрідженим газом «Шельф», виготовлених по ТУ У 29.1-30838462-006:2009 

виданий дозвіл № 3113.12.14 від 21.12.2012. ООВ ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт» на 

модулі для заправки автомобілів зрідженим газом «Шельф» видано сертифікат відповідності № UA-

TR.061.000063-16 від 02.02.2016. 

ДП «Кривбасстандартметрологія» надає метрологічні послуги на об’єктах підприємства (договір про 

надання метрологічних послуг від 05.02.2018 № 123М). 

Технічне обслуговування, ремонт обладнання стаціонарних заправників газу, АГЗП та АГЗС, 

посудин, що працюють під тиском виконує ТОВ «НВК «ШЕЛЬФ» (дозвіл на виконання робіт 

підвищеної небезпеки № 681.16.32, діє з 30.03.2016 до 29.03.2021), згідно з договором від 18.01.2018 

№ 91 на надання послуг з обслуговування та ремонту обладнання.  

Вимірювання опору ізоляції силових ланцюгів та ланцюгів керування, перевірка повного опору петлі  

«Фаза-нуль», вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах та заземленнях 

магістралей та устатковання, а також системи блискавкозахисту на АГЗП виконані електротехнічною 

лабораторією ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки   

№ 121.18.30 (діє з 22.03.2018 до 22.03.2023)), протоколи випробувань від 10.03.2020. 
експлуатаційної документації, 

 

 

Всі робітники забезпечені засобами індивідуального захисту, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 

індивідуального захисту на робочому місці, а саме: костюми бавовняні, футболки бавовняні, головні 

убори, чоботи кирзові, рукавиці, жилети сигнальні куртки утеплені, штани утеплені, чоботи 

утеплені, головні убори утеплені, інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за  

призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням обслуговування, ремонту, 

експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з 

експлуатації виробників. 
засобів індивідуального захисту, 

 

 

При експлуатації устатковання підвищеної небезпеки підприємство керується нормативно-

правовими актами: Закон України «Про охорону праці»; Закон України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107; Порядок проведення огляду, 

випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 

травня 2004 року № 687; Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956; Порядок декларування 

безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

11.07.2002 № 956; НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00-1.81-

18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; НПАОП 0.00-

2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про 

діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці;  НПАОП 0.00-4.12-

05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;  

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; НПАОП 0.00-4.21-04 

Типове положення про службу охорони праці; НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації 

безпечного ведення газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно 

забезпечення роботодавцями охорони праці працівників; НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до 

роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 

середовищах; НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 



виробничого обладнання працівниками; НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони 

здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці; 

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. На підприємстві 

розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 

Обладнано кабінет з охорони праці для проведення навчання, лекцій, консультацій, інструктажів з 

питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 

посібниками та стендами. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань  

охорони праці та промислової безпеки. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

 

____________________ 
 (підпис) 

_______________________________ 
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці ___ ____________ 20__ р. № ____________________. 

 
__________ 

Примітки: 

 

1. 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 особами, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті. 
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