
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця______ АКЦІОНЕРНЕ _______ ТОВАРИСТВО________ "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КРИВОРІЖГАЗ". _____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____________ 50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд. 1__________
місцезнаходження,

_________________________________________ 03341397_______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________т.в.0. Голови правління Пономаренко Анатолій Олексійович______________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________________________________ тел. (056) 409-67-97____________________________________
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;

50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська. буд. 1 та на об'єктах 
АТ "КРИВОРІЖГАЗ"____________________________________т___________ ___________ ___________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

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

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно з додатком 1 до Порядку і 
правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за ш к о д у , яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788, 
страхування не проводиться тому, що не є об'єктом підвищеної небезпеки та устатковаиня, що 
декларується, не може нанести шкоду третім особам.___________________________;__________ _

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 22.05.2020, Державне 
підприємство "Криворізький експертно-технічний центр Держпраці"_________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Пономаренко Анатолій Олексійович. _____________ _________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи —  підприємця)Ф
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, устатковаиня 
підвищеної небезпеки, а саме:
1. Випробування машин, механізмів, устатковаиня підвищеної небезпеки, що зазначені в 
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковаиня підвищеної небезпеки, а саме:
- устатковаиня напругою понад 1000 В (до 6 кВ включно) (електричне устатковаиня 

електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання.______________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковаиня підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)



Кількість робочих місць -  1096, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  2. _______________________________________________________________________________

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

трансформаторна підстанція ТП-30, станції катодного захисту газопроводів, газорозподільні 
пристрої на території міста Кривого Рогу та Криворізького району, управління експлуатації.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів,(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: AT "КРИВОРІЖГАЗ", її Вимірювальна електролабораторія (далі - ВЕЛ), 

виконує роботи з випробування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 
устатковання напругою понад 1000 В (до 6 кВ включно) (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання), а саме:___________________________________
- кабельні лінії. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) Додаток 
1 таблиця 5 п. 1, п. 2а. п. 26:_______________________________________________________________
- заземлювальні пристрої. ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п. 1. п. Зв;___________________________
- електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ. ПТЕЕС
Додаток 1 таблиця 27 п. 1, п. 2а. п. 4а. п. 46._________________________________________________
______ Т.в.о. Голови правління Пономаренко А.О.. начальник служби охорони праці та
цивільного захисту Озерян В.Г.. головний енергетик служби контролю за виробництвом 
управління експлуатації Бєлов С.В.. інженери служби охорони праці та цивільного захисту та 
інші керівники та спеціалісти комбінату пройшли навчання та перевірку знань законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП "Головний навчально-методичний центр 
Держпрані" (протокол № ОП9-2Р від 04.02.2020 засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці, створеної на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 № 65).__________________
______ Голова первинної профспілкової організації Пікалова О.М. пройшла навчання з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) у ДП "Головний навчально-медичний 
центр Держпраці" та перевірку знань в комісії, створеної згідно з наказом Держпраці від
15.05.2017 № 65 (протокол № 90-18 від 16.03.2018)__________________________________________
______ Головний енергетик служби контролю за виробництвом управління експлуатації
Бєлов C.B. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 
та понад 1000 В), головний інженер управління експлуатації Жих K.P. (II група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), начальник 
служби охорони праці та цивільного захисту Озерян В.Г. (II група з електробезпеки, допущена 
до роботи в електроустановках напругою до 1000 В в якості інспектувальної особи) пройшли 
навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів". "Правила пожежної безпеки в Україні" у комунальному 
підприємстві "Навчально-виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради (протокол 
№ 86/1 від 25.08.2020 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на 
підставі наказу від 06.09.2019 № 186 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
обл.)._______________ Jî___________________ ________ _________________________________________
______ Головний енергетик служби контролю за виробництвом управління експлуатації
Бєлов C.B. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 
та понад 1000 В), головний інженер управління експлуатації Жих K.P. (II група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), начальник 
служби охорони праці та цивільного захисту Озерян В.Г. (II група з електробезпеки, допущена 
до роботи в електроустановках напругою до 1000 В в якості інспектувальної особи) пройшли 
навчання та перевірку знань з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" у 
комунальному підприємстві "Навчально-виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради 
(протокол № 87/1 від 28.08.2020 засідання комісії з перевірки знань з "Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів").________________________________________________
______ Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання
здійснюється навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом, який відповідно до



своїх посадових зобов’язань здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією
технологічного устатковання._________________________ ._________________ __________________
______ Наказом від 18.12.2019 № 02.33.Но-900-1219 головного енергетика служби контролю за
виробництвом управління експлуатації Белова C.B. призначено особою, відповідальною за 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства.__________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;

______ Згідно зі ст. 15 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві створена та діє
служба охорони праці та цивільного захисту (наказ про внесення змін до штатного розпису 
ПАТ "КРИВОРІЖГАЗ" від 01.07.2016 № 475). яку очолює начальник служби охорони праці та
цивільного захисту Озерян В.Г.__________ _________________________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві функціонує
"Система управління охороною праці на AT "КРИВОРІЖГАЗ". затверджена та введена в дію
після перегляду наказом відТ5.11.2019 № 01.9Но-828-1119. _______________________________
______ На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена центральна комісія з
перевірки знань посадових осіб та працівників з питань охорони праці (наказ від 02.03.2020
№01.9Но-105-0320): ____________________________________________________________________
Голова комісії:______________ _____________________________________________________________
-т .в .о . Голови правління Пономаренко А.О.;_______________________________ _______________
члени комісії:____________________________________________________________________________
- начальник служби охорони праці та цивільного захисту Озерян В.Г.;________________________
- голова первинної профспілкової організації Пікалова О.М.__________________________________
______ Голова та члени центральної комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань
охорони праці навчені і пройшли перевірку знань із Загального курсу охорони праці у
ДП "Головний навчально-медичний центр Держпраці".______________________________________
______ На виконання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 
на підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань технічної експлуатації 
електроустановок, пожежної безпеки та охорони праці у електротехнічного та 
електротехнологічного персоналу товариства (наказ про створення комісії від 28.08.2020
№01.9.Но-472-0820):_____________ _______________________________________________________
Голова комісії:____________________________ ______________________________________________
-  головний енергетик служби контролю за виробництвом управління експлуатації Бєлов С.В.; 
члени комісії: __________________________ _____________________________________________
-  головний інженер управління експлуатації Жих К.О.; ____________________________________
-  начальник служби охорони праці та цивільного захисту Озерян В.Г.;_______________________
голова первинної профспілкової організації Пікалова О.М.___________________________________
______ Голова та члени центральної комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань
електробезпеки навчені і пройшли перевірку знань у комунальному підприємстві "Навчально-
виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради._______________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог НПАОП
0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, шо діють на підприємстві" в AT "КРИВОРІЖГАЗ" розроблені та затверджені 
нормативні акти про охорону прані, а саме:_______ __________________________________________
- "Система управління охороною праці AT "КРИВОРІЖГАЗ". затверджена після перегляду 
наказом від 15.11.2019 № 01.9Но-828-1119;_______ _________________________________________
- "Положення про службу охорони праці", затверджене головою правління 11.01.2019;_________
- "Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці",
затверджене після перегляду наказом від 15.11.2019 № 01,9Но-828-1119.______________________
______ "Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці", затверджене загальними зборами трудового колективу (протокол від 
28.04.2007).______________________________ ________________________________________________



______ "Перелік робіт підвищеної небезпеки", затверджений наказом від 15.11.2019
№ 01.9Но-828-1119. ___________________ _____________
______ Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці та протипожежної безпеки" та "Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці". Працівники проходять перевірку знань з питань охорони 
праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісіях АТ "КРИВОРІЖГАЗ" з перевірки знань з
питань охорони праці. ____________________________ -____________________________________
______ Розроблені у відповідності до вимог "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9. затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони прані за професіями та по видам робіт, а саме:______________
-  інструкція з охорони праці № 14 для електромонтера з випробувань та вимірювань;__________
-  інструкція з охорони праці № 93 під час проведення електровимірювань та випробувань
електрообладнання та електроустаткування.___________________________ _____________________
______ На підприємстві ведуться: __________________________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з охорони
праці;_______________ _____________________ _____________ ,_________________________________
-Ж урнал реєстрації інструкцій з охорони праці; _________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;_________________________________________
-  Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._________________
______ Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336. на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу. _______________________ ■ _______
______ Професійно-кваліфікаційний склад ВЕЛ АТ "КРИВОРІЖГАЗ" відповідає заявленому
виду діяльності:______________ ____________________________________________ ________________
- майстер ВЕЛ Смірнов Ю.Г. пройшов навчання у Криворізькому політехнічному технікумі та 
здобув кваліфікацію техніка-електромеханіка (диплом НТ-І № 046787 від 30.06.1989);_________
- електромонтер з випробувань та вимірювань Бельков В.В. (IV група з електробезпеки, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшов навчання у 
середньому професійно-технічному училищі м. Щастя Луганської (Ворошиловградської)
області і здобув кваліфікацію радіомеханік (диплом Г №326263 від 14.07.1985)._______________
______ Майстер ВЕЛ Смірнов Ю.Г. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в
електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшов навчання та перевірку знань:_______
- з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) у ДП "Головний навчально-медичний 
центр Держпраці" та перевірку знань в комісії, створеної згідно з наказом Держпраці від
15.05.2017 № 65 (протокол № 9/3-20 від 22.05.2020);_________________________________________
- з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", 
"Правила пожежної безпеки в Україні" у комунальному підприємстві "Навчально-виробничий 
центр" Дніпропетровської обласної ради (протокол № 86/1 від 25.08.2020 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу від 06.09.2019 № 186 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.);___________________________ ;_____
- з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" у комунальному підприємстві 
"Навчально-виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради (протокол № 87/1 від 
28.08.2020 засідання комісії з перевірки знань з "Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів").________________ ______________ ____________________________
______ Електромонтер з випробувань та вимірювань Бельков В.В. (IV група з електробезпеки,
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшов перевірку 
знань законодавчих і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки в 
комісіях підприємства, створених відповідно до наказів від 02.03.2020 № 01.9Но-105-0320 
(протокол перевірки знань з питань охорони праці № 15 від 18.10.2019) та від 20.07.2020 
№ 01.9.Но-358-0720 (протокол перевірки знань з питань електробезпеки № 5 від 22.07.2020).



Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, 
на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства пройшли 
обов’язковий профілактичний медичний огляд у ТОВ "Сімейна клініка ПМС" у серпні, вересні 
2019 року (медичні довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду
працівників від 12.08.2019. 26.09.2019).______________________________________________
______ У відповідності до вимог ст. 5 Закону України "Про охорону праці", працівники
підприємства, що зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли психофізіологічну 
експертизу у відділі психофізіологічної експертизи ТОВ "Сімейна клініка ПМС" (протоколи 
психофізіологічної експертизи № 42-9814/37318 від 12.08.2019. № 42-10180/38521 від
26.09.2019).__________________________________________________________
______ Відповідно до п. 4.2. п. 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", працівники АТ "КРИВОРІЖГАЗ" 
забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, до складу яких входять: гардеробні, душові.
вмивальники, туалети.__________ __________________________________________ ;_______________
______ На підприємстві затверджений план комплексних заходів по досягненню встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на 2020 рік.__________ ______________________________________________________________

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

______ Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання проводяться за
програмами (методиками), затвердженими директором у відповідності з п. 13.5 глави 13 розділу
VII Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів._____________________________
______ Методики виконання випробувань мають свідоцтва про атестацію № AM 006.018-2017.
№ AM 006.019-2017 від 06.03.2017. чинні до 06.03.2022. видані Державним підприємством
"Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"._________
______ При проведенні випробувань та вимірювань електроустановок та електрообладнання
використовуються власні засоби вимірювальної техніки (на момент подання декларації все 
обладнання справне та повірене):______ ____________________________________________________
- мегаомметр ЗС0202/2-Г. зав. № 27922, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого 
засобу вимірювальної техніки № 236204, видане ДП "Кривбасстандартметрологія" 12.08.2020. 
чинне до 12.08.2021;_____________ _________________________________________________________
- мегаомметр цифровий Е6-24. зав. № 18624. свідоцтво про повірку № 186282. видане 
ДП "Кривбасстандартметрологія" 12.12.2019. чинне до 12.12.2020;___________________________
- вимірювач опору заземлення ЦС4107. зав. № 01090, свідоцтво про повірку законодавчо
регульованого_____ засобу_____ вимірювальної_____ техніки_____ №_____ 236205,_____ видане
ДП "Кривбасстандартметрологія" 12.08.2020. чинне до 12.08.2021;___________________________
- вимірювач струму короткого замикання Щ41160. зав. № 64170. свідоцтво про повірку 
№ 203704. видане ДП "Кривбасстандартметрологія" 24.03.2020. чинне до 24.03.2021;__________
- мультиметр цифровий М4580/Щ. зав. № 1110868. свідоцтво про повірку законодавчо
регульованого_____ засобу_____ вимірювальної_____ техніки_____ №______186281._____ видане
ДП "Кривбасстандартметрологія" 16.12.2019. чинне до 16.12.2020;___________________________
- мультиметр цифровий UT33D. зав. № С І81064113, свідоцтво про повірку законодавчо
регульованого_____ засобу_____ вимірювальної_____ техніки_____ №_____ 203706._____ видане
ДП "Кривбасстандартметрологія" 06.03.2020. чинне до 06.03.2021;___________________________
- омметр ЗС0212. зав. № 08926, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу 
вимірювальної техніки № 186281, видане ДП "Кривбасстандартметрологія" 12.12.2019, чинне
до 12.12.2020.____________________________________________________________________________
______ На все обладнання та прилади, що використовуються при виконанні заявлених робіт
підвищеної небезпеки в наявності паспорти та керівництво з експлуатації.____________________

експлуатаційної документації,

______ Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на



робочому місці", забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
згідно з галузевими нормами (костюм бавовняний (на 12 міс.), черевики шкіряні (на 12 міс.), 
рукавиці або рукавички (на 2 міс.), каска захисна (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена 
(на 36 міс.). На підприємстві ведеться Журнал повернення спецодягу, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту. ______ ___________________________________________________
______ При виконанні робіт з випробування електроустановок та електрообладнання працівники
підприємства використовують електрозахисні засоби (діелектричні рукавички, покажчики 
напруги до та понад 1000 В та інші).__________ ________ _____________________

засобів індивідуального захисту,

______ АТ "КРИВОРІЖГАЗ" забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами з охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство має комплект 
НПАОП відповідно до заявлених видів робіт, а саме: НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями, 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 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і 
затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. 
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників, 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- 
1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів. Правила улаштування електроутсановок. та інші.________________________________
______ Підприємство має кабінет з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами.
інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі.______________________

нормативно-правової та м атер іальн о-те^ іч н о ї бази навчально-методичного забезпечення)

А. Пономаренко
(підпис) І /  (ініціали та прізвище)

^  / О  20^ .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці &  2(Ь^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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