
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бані вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ Е Ж ЕН О Ю  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

,,Д H IП P O C П E Ц З B ,Я З O K ,,__________ ___________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКА, будинок 6_________________

місцезнаходження.

______________________________код ЄДРПОУ 43531083_______________________________________________

код згідно з ЄДРІЮУ.

________________________керівник-директор БЄЛАШ  Ю РІЙ  Т И М О Ф ІЙ О В И Ч

прізвище, ім’я та по батькові керівника. 

____________________________________ тел. +380503624016, сІ8/2020^г'ukr.net_____________

номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошт и;

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;

Роботи підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної

небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території України.________________________

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

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно з додатком 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінет} міністрів №1 788 

від 16.08.2002 р. на ТОВ "ДНІПРОСПЕЦЗВ'ЯЗОК" страхування не проводиться, тому. 

що не є об ’єктом підвищеної небезпеки.__________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 26.07.2020 року

Я. БЄЛАШ  ЮРІЙ ТИМ ОФІЙОВИЧ___________________________________ _____________________ _

(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, устаткування 

підвищеної небезпеки:

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри.

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра._______________________________ _____

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.

Зварювальні роботи.____________________________________ _________________ ___ ___________________
Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі.___________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі, а саме; бурова 

машина Pilch Witch JT 10, рік виготовлення 2019. країна походження ( ПІЛ.



та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць: 13, кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 10;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на якшГТснує підвищений ризик виникнення травм.

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда - 49049. Дніпропетровська обл.. місто

Дніпро, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКА, будинок 6 (власна)___________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

виробничих об ’єктів: 1 виробнича база 49049, Дніпропетровська обл.. м і сто Д ніпро. ВУІ ІИ11, Я 

ДАЛЕКА, будинок 6 (власна)________________________________________ ___ ___

Інші відомості: Директор -Белаш Ю.Т.. головний інженер Бєлаш Т.Ю .. начальник будівельно- 

монтажної дільниці Острянин O.A. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОІІ 

Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області 

згідно Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони _ праці, 

вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці. 

профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі 

нещасного випадку, управління роботами з профілактики га ліквідації наслідків аварій. Витяг з 

протоколу №  1/06-20 ХІ-ОП від 01.06.2020р.

Директор Бєлаш Ю.Т., головний інженер Бєлаш Т.Ю.. начальник будівельно-монтажної 

дільниці Острянин O.A. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОН  Макаров 

Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запо різькій області згідно 

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з 

протоколу №  02/06-20 ХІ-ОП від 02.06.2020р.

_______Директор Бєлаш IO .T., головний інженер Бєлаш Т.Ю.. начальник будівельно-монтажної

дільниці Острянин O.A. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОН  Макаро в 

Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління /Держпраці у Запорізькій області згідно 

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з і нстр\ меі 11 а м 11 та гір ист роями », 

Витяг з протоколу №  03/06-20 ХІ-1ГІ від 03.06.2020р.

_______Директор Бєлаш Ю.Т., головний інженер Бєлаш Т.Ю.. начальник будівельно-монтажної

дільниці Острянин O.A. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці Ф ОН Макаров 

Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 

ПТЕЕС, І1БЕЕС, ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ, ГІЕЕЗ, ПУЕ. 5 група з електробсзгіеки до та вище ] 000 В . 

Витяг з протоколу №  10.06-20 ЕЛ/ТЧ від 09.06.2020р.

Директор Бєлаш Ю.Т.. головний інженер Бєлаш Т.Ю.. начальник будівельно-монтажної 

дільниці Острянин O.A. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОН  Макаров 

Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запор ізькій області згідно 

НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». 

Витяг з протоколу №  6/06-20 X I-ГР від 03.06.2020р.

Керівники структурних підрозділів, в яких в и к о н у ю т ь с я  заявлені роботи підвищеної небезпеки та

персонал, що їх виконує, пройшли навчання в навчальних закладах.____________________________  __

______ Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають відповіли і

посвідчення:___________________________________________________________________________

- електозварник Петровський С.В. пройшов навчання в ГО В ПНІ І «Коксохімтепломонтаж» т а 

здобув кваліфікацію зварника. (Посвідчення від 28.02.2020 №  31-ДІ1-58. Дійсне до 28.02.2022р.)_.

- Монтажник мереж зв'язку Білієнко 10.10. пройшов 11 а в ч а ну я І Іавчально-виробн и чий і je і пр

«Професійна безпека» (Посвідчення від 28.02.2020__№ 296-1-2020. Протокол засідання

кваліфікаційної комісії від 28.02.2020 №  296).



г

З .
- Монтажник мереж зв'язку Петровський C.B. пройшов навчання Навчально-виробничий центр

«Професійна безпека» (Посвідчення від 28.02.2020 №  296-2-2 020. 11 рото ко л__ засідаї і н я

кваліфікаційної комісії від 28.02.2020 №  296).

- верхолаз Карпов Д.В. пройшов навчання в ТО В «УК СП ЕКТР» га здобу в к на; і і фікацію верхо; і аза 

6 розряду. (Посвідчення від 26.01.2017 №  0105).______________________________

- верхолаз Будилко С.В. пройшов навчання в ТО В «УК СПЕКТР» та здобув кваліфікацію верхолаза 

6 розряду. (Посвідчення від 26.01.2017 №  0103).

- машиніст екскаватора Петров О.М . пройшов навчання в «Центрі підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів №1» м. Кривий Ріг та здобув кваліфікацію мані и niera екскаватора 

одноковшового 6 розряду (Протокол засідання кваліфікаційної комісії від 29.06.2017 N» 27/1. 

Посвідчення від 29.06.2017 №  0121 ).

- машиніст бурової установки Климук М.А. пройшов навчання в «Запорізький навчально-курсовий 

комбінат» та здобув кваліфікацію - машиніст бурової установки (11 рото код час іда пня ком і с і ї в ід 22 

липня 2020р. №  1800. Посвідчення від 22 липня 2020р. №  7717).

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Помазан С.В. прой і нов 

навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Г1РОФІ ЛЛЦН» та здобув професію електромон гера і 

ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду. (Посвідчення від 12.06.2012р. Xі1 

09623).

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Бранок М.О. пройшов 

навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та здобув професію електромонтера з 

ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду. (Протоко; і засі. іа 1111 я к валіфіка і у й і \ ої 

комісії від 21.05.2020р. №  1115).

- слюсар-ремонтник Тращенков О.В. пройшов навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий 

комбінат» та здобув професію слюсаря-ремонтника 3 розряду. (Протокол засідання кваліфікаційної 

комісії від 20.05.2020р. №  1105).________________________________

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки в установленому порядку прой іпл и 

періодичну перевірку знань в комісії підприємства із загального курсу охорон і і праці. НІ1А011 

0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментами та пристроями». НПАОП ().()()-• 

1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НГІАОГІ 40.1-1.21 -98 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 1 ЦІЛОЇ І 0.00-5.11-85 «Типової 

інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протоколи № №  6-7 від 

07.07.2020р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки:

Накази з охорони праці

Наказ №  ОІ/ОП від 03.07.2020р. про створення служби з охорони праці на підприємстві.___

Наказ №  07/ОГІ від 06.07.2020р. про перегляд та затвердження служби з охорони праці на 

підприємстві, про призначення відповідального за службу O i l (призначено головного інженера

Бєлаш Т .Ю . . ) .__________________________________________________________________________________________

Наказ №  02/РП від 03.07.2020.Р про затвердження положень та інструкііій з охорони праці.________

Наказ №  08/РП від 06.07.2020р. «Про призначення посгійно-діючої к вал і ф ікац і й 11 ої ком і с і ї з 

перевірки знань з питань охорони праці» створено комісію ГОВ "ДІ1111 РОС 111.1 [ЗВ'ЯЗОК". І олова 

комісії - Бєлаш Ю.Т. - директор: члени комісії - Бєлаш Т.Ю. - голов 11 и й інженер: ( )стряни п ( ), А. -

начальник будівельно-монтажної дільниці._____________________________  ___  _ ___ _____

Наказ №  09 від 06.07.2020р. про призначення відповідального за електрогосгі одарство (при зн ач єн о

начальника будівельно-монтажної дільниці Острянина O .A .);_______________________ __ _______________

Наказ №  05/РП від 06.07.2020.р про обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій.

Наказ №  Об/ОП від 06.07.2020р. про забезпечення працівників спеїюдягом. іншими засобами

індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. _________ ________________

Наказ №  12/011 від 06.07.2020р. про про затвердження переліку роб іт и і; і пін і існої небезпеки. _____

Наказ №  ОЗ/ОП від 06.07.2020р. про оформлення наряду-допуску і розробку засобів безпеки в 

діючих електроустановках.______________________________________________________________________________



Наказ №  13/ОГІ від 06.07.2020р. про призначення відповідальних ос і б за 11 ро ведені і я зем. ія цих 

робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри (призначено начальника будівельно-монтажної

дільниці Острянина O.A.)._______________________________________________________________________________

Наказ №  14/ОГІ від 06.07.2020р. про призначення відповідальних о с іб за проведення робіт в 

діючих електроустановках напругою 1000 В і в зонах дії струму високої частоти (призііачено 

начальника будівельно-монтажної дільниці Острянина O .A .).___________

Наказ №  15/ОП від 06.07.2020р. про призначення відповідальних осіб за проведення зварювальних 

робіт, (призначено начальника будівельно-монтажної дільниці Острянина O.A.).

Наказ №  16/ОП від 06.07.2020р. про призначення відповідальних осіб за проведення роб іт, що 

виконуються на висоті понад 1.3 метра, (призначено начальника будівельно-монтажної дільниці 

Острянина O.A.).

Наказ №  17/ОГІ від 06.07.2020.Р про призначення відповідальних осіб за проведення робіт в

колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому__просторі, (призпкаеначальпика

будівельно-монтажної дільниці Острянииа O.A.).

Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, що кварталу проходят ь і ііструктажі і оди 11

раз на рік - спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони ііраці._______________ ___________

_______Працівники зайняті при виконанні робіт підвищеної небезпеки, навчепі та мають відповідні

посвідчення та свідоцтва, отримані у відповідних навчальних закладах. ____________________________

Згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про охорону праці» па нідпригмегві переглянуте та 

введене у дію «Положення про службу охорони праці» (затверджене наказом №  02/011 від

03.07.2020р.).________________________________________________________________________________________

Для організації виконання правових, організаційно-технічних.__са нітарно-гігіені чних.

соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до вимоі Закону України 

«Про охорону праці» на підприємстві у 2020 році створена структура служби охорони праці (наказ 

№ 01/РП  від 15.03.2020р.)._________________________________________________________________________

Наказом №  02ЮП від 03.06.2020р. затверджені та введені в дію відповідні інструкіцї з. 

охорони праці за професіями, а саме: Інструкція з 011 для елекгрозварі і и ка (№ 1). елек гро м о 11і ера 

з ремонту та обслуговування електроустаткування (№2). слюсаря-рсмопттіика (№ 3). верхо.іаза (№ 

4). машиніста екскаватора (№ 5); при виконанні робіт в діючих електроу становках напругою 1000 

В і в зонах дії струму високої частоти (№ 6). при виконанні зварювальних робіт (№ 7). при 

виконанні робіт в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (№ 0К) при 

виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри (№■ 09). при виконанні робіт 

на висоті (№10).

На підприємстві ведуться наступні журнали:___________________________________________________________

-видачі нарядів;____________________________________________________________________________________

-реєстрації аварій;

-видачі інструкцій з охорони праці;_______________________________________________________________

-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвииіеної небезпеки:
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-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 

-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:

--------------------

-обліку та зберігання засобів захисту.

-реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;

-протоколів перевірки знань ГІБЕЕС, ПТЕЕС;

-реєстрації нещасних випадків на виробництві;___________________________ _______________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання га інструктажу з питань

охорони праці.

_______ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна д о к у ментаці я і іа машини, механі і ми.

устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, акти технічних оглядів.

графіки обслуговувань).________________________________________________________

експлуатаційної документації.



Працівники TOB "ДНІПРОСГІЕЦЗВ'ЯЗОК" в повному обсязі забезпечегі і спецодягом та засобам и

індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети,__щитки звар пика, зах исні оку, іяри.

електрозахисні засоби, пояси запобіжні лямкові. рукавиці брезентові, рукавиці-краги. та інш.) 

відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» за професіями.____

засобів індивідуального захисту

Для виконання заявлених видів робіт в ГОВ "ДН1ГІРОСТІН1 [.ЗВ'ЯЗОК" в наявності наступні 

засоби: Бурова машина Ditch Witch JT 10. рік виготовлення 2019. країїjа походження ( П І Д , 

реєстраційний номер 56808АЕ. заводський номер D WPJT1QX111.0000860. свідоцтво і що 

реєстрацію ОМ  №  042901 видано Головним Управлінням J Іержі і роде і южи вс л у жб и в 

Дніпропетровській області 12.06.2020 року, гусеничний гідравлічний екскаватор HITACHI 

ЯЧ270ДС-3, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію ДЕ 006210, видано ГУ Держпраці у 

Дніпропетровській області - власник ТОВ «УКРМОНТАЖС1ІГЦЬУД»). р]к випуску 2008р.. 

присвоєно державний номерний знак TQ8521AE. Виробник - Японія. Доі о вір оренди №  21/07 від 

21.07.2020 року з ГОВ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД» (декларация відповідності матеріально- 

технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці №314.18.12 від 11.07.2018р.). кутова 

шліфувальна машина - 1 шт.. перфоратор - 1 шт., шланговий ізолюючий протигаз ІІ111-1С 2 шт.. 

лампа ЛБВК - 2 шт.. риштування будівельні клнно-хомутового типу. 128 м~, трансформатор 

зварювальний ГДМ-140 - 1 шт.. газоаналізатор - 1 шт.. ресіііратори _  2 шт.. мои гажні пояса 11 L'І - 

К2 - 4 шт., діелектричні засоби захисту (рукавиці, боти, плоско і убіц. бокорізи. викрутки., 

(протокол випробування 824 від 18.06.2020р. «Дпіпростандар і метрологія»)., покажчики напру ги 

ПНН-10Д. ПНН-1Д.., електровимірювальні засоби (мультиметр, мегомметр, кліщі вимірювальні..

(протокол випробування 831 від 1 8.06.2020р. «Дпіпростандартметрологія»)..__каски__захисні

“Універсал” будівельні - 3 шт.. набір слюсарного інструменту ___3 комплекти, каски будівельні.

щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці ком б і і і о вані, комбінезої і. бої 11 

шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального зах и civ. 

Випробування монтажних поясів - акт випробування №  І від 07.07.2020р.. акт випробування 

риштувань будівельних клино-хомутового типу №  2 від 07.07.2020р.

На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру 1IIІАОІ І. а 

саме:

ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11,2002р.___________________________________

Пост КМУ №1107 від 26.10.2011p Порядок видачі дозволів на викопаїіня робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин. механізмів устатковання підвищеної

небезпеки (зі змінами).__________________________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і__охорони здоров'я при використан11 і

працівниками засобів індивідуального захисту па робочому місці. _____ ___________________

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення павчанігя 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 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментами та пристроями».______

НПАОП 45.2-7.02-12 «ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека в

будівництві».________ :___________ ________________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт па висоті»._________________

НПАОП 40.1 -1.21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок с і1оживачів».____________

НПАОП 40.1-1.32-01 «Електрообладнання спеціальних__установок». НПАОП 40.1-1.01-97

«Правила безпечної експлуатації електроустановок»._________________________________ _ _____________

НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахиспих засобів»._______________________

ПУЕ «Правила будови електроустановок».____________________________________________________________

Наказ М ОЗ №  246 від 21.05.2007р. Порядок проведения медичних оі. гяді в п рацівників j і евг іих
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категорій.

Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони 

праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СІІиІІ. ЛЬП. тощо) та технічної 

документації Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберії аєгься та актуалізується.

На підприємстві обладнано кабінети охорони праці, оснаїпені оргтехнікою, навчальними та 

наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузсвими ja 

галузевими нормативними актами про охорону праці. методичною і довідковою літературою. 

навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з 

питань трудового законодавства і охорони праці.________________

При прийомі працівників на роботу у ТОВ "ДНИ І РОСІ ІГ1 ІЗВ'ЯЗОК" проводиться під розписку 

ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезі іечн их і 11 ікідливих виробничих 

факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу  і і і кідливих виробни чих 

факторів. Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб. 

що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимоі 

законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт гіідві і щеної 

небезпеки. Товариство забезпечене нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчальні аудиторії для 

навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені иавчалып 

програми та екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та

бази навчально-методичного забезпечення)

БСЛАШ  ЮРІЙ 1 И М ОФ ІЙ ОВИ Ч 

(ініціали та прізвище)

суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці р.

професіями

нормативно-п .но-технічної

З & о  ^
Декларація зарео

. . 
у журналі обліку

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.".




