
/г* Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ ■>
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ПРОМБІЗНЕСГРУП"

(для ю рид ичн о ї особи: найменування юридичної особи.

49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 5, 41625546
місиезнаходження.код згідно з ЄДРПОУ.

Акіньшин Олексій Миколайович, ( 067)  702-26-70
прізвище, ім’я та по батькові кеоівника,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:

на об’єктах замовників по території Дніпропетровської області, згідно 
укладених_____________________________________________________ договорів

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

не укладався
(найменування страхової компанії.строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі!

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Акіньшин Олексій Миколайович___________________________________
(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: 
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
Роботи верхолазні;
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
Зварювальні роботи

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.устатковання 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 10, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 5_____________________________________________ ________________________________________

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

адміністративна будівля та дільниця будівельно- монтажних, 
пусконалагоджувальних робіт.

будівель і споруд (примішень).виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів!

Інші відомості Акіньшин О.М. -  директор, головний енергетик -  Петренко Д.О., 
головний інженер -  Ядчішин Д.А., начальник електромонтажної дільниці,-
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Передерій Є.Д.. інженер з охорони праці - Курбацький В.В., посадові особи 
підприємства які призначені наказом по підприємству відповідальними за 
безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
-  №8-ОП від 23.10.2017р. про призначення особи, відповідальної за безпечне 
виконання робіт на об’єктах замовників (начальник електромонтажної дільниці,- 
Передерій Є.Д., та, головний енергетик,-Петренко Д.О.);
-  №11-ОП від 23.10.2017р. про призначення особи, відповідальної за видачу 
нарядів-допусків під час виконання робіт на об’єктах замовників (головний 
інженер -  Ядчішин Д.А.);
-  №13-ОП від 23.10.2017р. про призначення відповідальної особи за безпечне 
виконання робіт на висоті (головний інжненер,- Ядчішин Д.А.);
-  №14-ОП від 23.10.2017р. про призначення відповідальної особи за безпечну 
організацію робочого місця під час виконання робіт на висоті (начальник 
електромонтажної дільниці,- Передерій Є.Д.);
-  №15-ОП від 23.10.2017р. про призначення особи, відповідальної за організацію 
проведення медичних оглядів (інженер з охорони праці -  Курбацький В.В.);
-  №16-ОП від 23.10.2017р. про призначення осіб, відповідальних за облік, 
зберігання та видачу запобіжних поясів та канатів (начальник електромонтажної 
дільниці ,-Передерій Є.Д.);
-  №17-ОП від 23.10.2017р. про призначення особи, відповідальної за облік, 
зберігання та видачу засобів індивідуального захисту (головний інженер -  
Ядчішин Д.А.);
-  №19-ОП від 23.10.2017р. про призначення відповідальної особи за пожежну 
безпеку на підприємстві (головний інженер -  Ядчшпин Д.А.):
-  №20-ОП від 23.10.2017р. про призначення особи, відповідальної за 
електрогосподарство підприємства та його заступника (головний енергетик -  
Петренко Д.О., головний інженер -  Ядчішин Д.А.);
-  №22-ОП від 23.10.2017р. про призначення відповідальної особи за безпечне 
виконання і контроль зварювальних робіт (начальник електромонтажної дільниці
-  Передерій Є.Д.):
-  №24-ОП від 23.10.2017р. про призначення відповідальної особи за безпечне 
виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному 
обслуговування та реконструкції електричного устатковання електричних станцій 
та мереж- технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (кабельні 
лінії до 35 кВ, трансформаторні підстанції до 330 кВ включно) (головний 
енергетик -  Петренко Д.О.);
-  №26-ОП від 23.10.2017р. про призначення відповідальної особи за безпечне 
виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 330 кВ 
включно) (головний енергетик -  Петренко Д.О.);
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-  №30-ОП від 23.10.2017р. про призначення особи, відповідальної за проведення 
приймального контролю будівельно-монтажних робіт та закінчених об’єктів 
будівництва (головний інженер -  Ядчішин Д.А.);
-  №31-ОП від 23.10.2017р. про призначення особи, відповідальної за безпечне 
виконання робіт інструментами та пристроями (начальник електромонтажної 
дільниці -  Передерій Є.ДЛ;
-  №34-ОП від 23.10.2017р. про призначення особи, відповідальної за безпечне 
виконання робіт з монтажу, налагодженню, ремонту і технічному обслуговуванню 
електроустановок і ліній, технологічного електрообладнання напругою більше 
1000 В (до 330 кВ включно) (головний енергетик -  Петренко Д.ОЛ;
-  №35-ОП від 23.10.2017р. про призначення особи, відповідальної за облік, 
зберігання та видачу електрозахисних засобів ('головний енергетик -  Петренко
Ш )______________________________________________________________________________________

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

Наказом по підприємству №1-ОП від 23.10.2017 року, створена служба 
охорони праці на підприємстві. Обов’язки покладено на інженера з охорони праці 
Курбацького В .В.

Наказом по підприємству №9-ОП від 23.10.2017р., затверджені інструкції 
з охорони праці які діють на підприємстві (до складу включені інструкції з 
безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: №09 інструкці з 
охорони праці для електрогазозварника; №14 інструкція з охорони праці для 
електромонтажника; №17 інструкція з охорони праці для електрослюсара; №19 
інструкція з охорони праці для електромонтера; № 27 інструкція з охорони праці 
для електротехнічного персоналу при виконанні робіт в ДЕУ; №23 інструкція з 
охорони праці при виконанні робіт на висоті; №20 інструкція з охорони при 
виконанні робіт з застосування драбин, драбинок та робочого настилу; №26 
інструкці з охорони праці при виконанні верхолазних робіт із затосуванням 
запобіжних поясів)__________________________________________________

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

Працівники підприємства у встановленому порядку пройшли навчання та 
перевірку знань з питань безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, в 
наявності посвідчення встановленого зразку, а саме;

Директор - Акіньшин Олексій Миколайович, головний енергетик -  Петренко 
Д.О., начальник електромонтажної дільниці -  Передерій Є.Д., головний інженер -  
Ядчішин Д.А.. інженер з охорони праці -  Курбацький В.В.. інженер- 
налагоджувальник,-Кузь М.Б. пройшли навчання з загального курсу охорони 
праці у ТОВ «Престиж», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 2.11-17 від 17.11.2017р.) 
Перевірка знань з питань електробезпеки комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області:
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-  про підтвердження V групи до та вище 1000В особі, яка відповідає за 
електрогосподарство (головний енергетик -  Петренко Д.О.), (протокол №1 від 
01.11.2017р.):
-  про підтвердження V групи до та вище 1000В (головний інженер -  Ядчішин 
Д.А.), (протокол №2 від 01.11.2017р.):
-  про підтвердження V групи до та вище 1000В (начальнк електромонтажної 
дільниці,- Передерій Є.Д.), (протокол №3 від 01.11.2017р.):
-  про підтвердження V групи до та вище 1000В (інженер з охорони праці -  
Курбацький В.В.), (протокол №4 від 01.11.2017р.):
-  про підтвердження IV групи до 1000В (електротехнічний персонал: 
електромонтер та електрослюсар), (протоколи №№5-6 від 02.11.2017р.)
-  про підтвердження V групи до та вище 1000В (електротехнічний персонал,- 
інженер-налагоджувальик,-Кузь М.Б.) (протокол №7 від 02.11.2017р.);
-  про підтвердження III групи до 1000В особі, електрогазозварника, (протокол 
№8 від 02.11.2017р;

Перевірка знань з «Правил безпеки та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87) у посадових осіб комісією 
Головного управління Держпрапі у Запорізькій області (витяг з протоколу 
№2,10/17 від 07.10.2017р.), навчання у ТОВ «Престиж».

Перевірка знань з «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» 
(НПАОП 0.00-1.15-07) у посадових осіб комісією Г оловного управління 
Держпраці у Запорізькій області (головний інженер -  Ядчішин Д.А., начальник 
електромонтажної дільниці - Передерій Є.Д., головний енергетик -  Птренко Д.О., 
інженер з ОП -  Курбацький В.В.,), (витяг з протоколу №09-11/17 від 21.11.2017р.) 
навчання з питань охорони праці у ТОВ «Престиж»;
Перевірка знань з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) у посадових осіб комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (головний інженер -  Ядчішин Д.А., 
начальник електромонтажної дільниці - Передерій Є.Д., головний енергетик 
Петренко Д.О.,інженер з охорони праці Курбацький В.В., інженер- 
налагоджквальник -  Кузь М.Б.), (витяг з протоколу №11-11/17 від 21.11.2017р.) 
навчання з питань охорони праці у ТОВ «Престиж»;

Перевірка знань з «Правила охорони праці під час зварювання металів» 
(НПАОП 28.52-1.31-13) у посадових осіб комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (головний інженер -  Ядчішин Д.А., начальник 
електромонтажної дільниці -  Передерій Є.Д., інженер з ОП Курбацікий В.В.), 
(витяг з протоколу №08-12/17 від 14.12.2017р.), навчання з питань охорони праці 
у ТОВ «Престиж»;

Перевірка знань з посадових осіб та спеціалістів за курсом «Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009).
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Витяг з протоколу №18-59/1 від 05 04.2018р.(головний інженер - Ядчішин Д.А., 
начальник електромонтажної дільниці,- Передерій Є.Д., головний енергетик - 
Петренко Д.О., інженер з ОП -  Курбацький В.В., інженер-налагоджувальник ,- 
Кузь М.Б.)

Перевірка знань з Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної 
безпеки в Україні:
-  витяг з протоколу №247 від 15.11.2017р. (головний інженер -  Ядчішин Д.А., 
начальник електромонтажної дільниці,- Передерій Є.Д., головний енергетик , 
Петренко Д.О., Інженер з ОП,-Курбацький В.В., інженер-налагоджувальник,- 
Кузь М.Б.), навчання з питань охорони праці у ДП «ЗНКК»;
1. Перевірка знань з «Пожежно-технічний мінімум»:
-  витяг з протоколу №289 ПБ від 20.11.2017р., навчання з питань охорони праці 
ТОВ «Престиж»
2. Спеціальне навчання з охорони праці:
-  протокол №1-17 від 16.11.2017р. перевірки знань інструкцій з охорони праці 
електромонтажників видано комісією перевірки знань з охорони праці 
підприємства;
-  протокол №2-17 від 16.11.2017р. перевірки знань інструкцій з охорони праці 
електрогазозварників, видано комісією підприємства;
-  витяг з протоколу №08.1-12/17 від 14.12.2017р„ про спеціальне навчання 
персоналу з безпечного виконання робіт (електрогазозварювальники), згідно 
«Правил охорони праці під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13), 
навчання з питань охорони праці ТОВ «Престиж»;
-  витяг з протоколу №016.11-17 від 28.11.2017р., про спеціальне навчання 
персоналу (електромонтажники) з безпечного виконання робіт з інструментами та 
пристроями з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), навчання з питань охорони праці ТОВ 
«Престиж»;
-  витяг з протоколу №017.11-17 від 29.11.2017р., про спеціальне навчання 
персоналу виконуючого роботи на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів (електрогазозварювальники, електромонтажники, 
електрослюсарі), згідно «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» 
(НПАОП 0.00-1.15-07), навчання з питань охорони праці ТОВ «Престиж»;
-  витяг з протоколу №08.1/11-17 від 08.11.2017р., про спеціальне навчання 
персоналу (електрогазозварювальники), обслуговуючого посудини, що працюють 
під тиском відповідно вимогам «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), навчання з питань охорони праці 
ТОВ «Престиж»;

Професійне навчання:
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Директор Акіньшин Олексій Миколайович,-(диплом спеціаліста АР №34474490 
від 30.06.2008р.3апорізька державна інженерна академія,) спеціальність,- 
«Автоматизоване управління технологічними процесами», кваліфікація,-«інженер 
з автоматизованих систем керування виробництвом».

Головний інженер,- Ядчішин Дмитро Анатолійович, (диплом спеціаліста HP 
№33179442 від 11.02.2008р.Національний гірничій університет), спеціальність,- 
«Гірниче обладнання»,кваліфікація,-«Гірний інженер-механік»;

Головний енергетик,- Петренко Дмитро Олегович,-(диплом спеціаліста АР 
№17480201 від 28.02. 2002р. Запорізька державна інженерна академія», 
спеціальність «Обслуговання засобів гідромеханізації», кваліфікація,-«інженер- 
електромеханік»;

Начальник електромонтажної дільниці,- Передерій Євген Дмитрович, (липло 
спеціаліста АР №36677145, від 29.07.209р.),спеціальність,-«Инженера механіка», 
кваліфікація «спеціаліст з інженерної механіки».

Инженер-налагоджувальник,- Кузь Микола Борисович, (диплом Д-1 №298487, 
від 26.06.1979р., Дніпропетровський металургійний інститут), спеціальність,- 
«Атоматизація металургійного виробництва», кваліфікація. «інженер з 
автоматизації металургійного виробництва».

Инженер з О хорони праці Курбацький Володимир Васильович, (диплом Ш-1 від 
01.03.1975р.Бердянський технікум харчовіх виробництв), спеціальність,- 
«обладнання харчових віробництв», кваліфікація,- «технік-механік».

Електрослюсар. Ярин Олег Владиславович.-їдиплом Д №246704 від 10.01.1986р. 
, ШТУ №17 г.Кр.Луч), професія, електрослюсар підземний, 4-го розряду; П 
Посвідчення №1372. протокол №18-67 від 05 04. 2018р.. про присвоєння 
робітничої кваліфікації верхолаз, видане ТОВ «Престиж».

Електромонтажик, Калашнік Роман Іванович, (атестат АР №37142022 від 
26.06.2019р., Запорізький електротехнічний коледж).
Посвідчення №1371. протокол №18-67/1 від 05.04.2018р.,про присвоєння 
робітничої кваліфікації єлектроммнтер, та свідоцтво №1370 від 05.04.2018р. 
протокл №18-67 від 05.04.2018р. про присвоєння робітничої кваліфікації 
верхолаз, видане ТОВ «Престиж».
Електрогазозварник,- Сова Олег Іванович, (диплом АР №16205429, від 
21.06.2001р. Пологівське ПТУ №30 Запорізької обл.ї, кваліфікація,- 
«електрогазозварник»
-  свідоцтво №4316 від 27.05.2007р. про присвоєння робітничої кваліфікації 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (5 розряду), 
видане ДП «ЗНКК»:
-  свідоцтво №4317 від 27.05.2007р. про присвоєння робітничої кваліфікації 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (5 розряду), 
видане ДП «ЗНКК»;
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-  свідоцтво №4377 від 19.12.2005р. про присвоєння робітничої кваліфікації 
електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання^ розряду), 
видане ДП «ЗНКК»;
-  свідоцтво №7327 від 05.10.2017р. про присвоєння робітничої кваліфікації 
електрогазозварник (3-го розряду), видано ДП «ЗНКК»;
-  свідоцтво №5946 від 09.09.2008р. про присвоєння робітничої кваліфікації 
електрогазозварник (4-го розряду), видано ДП «ЗНКК»;
-  атестація зварника:
-  посвідчення зварника № АР-2/1-1041 дійсне до 12.12.2018р., допущений до 
ручного дугового зварювання РДЕ та ГЗ посудин, що працюють під тиском, 
парових та водогрійних котлів, трубопроводів пари і гарячої води; об’єктів 
газопостачання та газового господарства, теплових мереж; об’єктів; зовнішніх 
мереж та споруджень водопостачання і каналізації, технологічного обладнання та 
технологічних трубопроводів; несучих та огороджуючих конструкцій, металевих 
конструкцій, видано ДЦ «Стандарт»;
-  посвідчення зварника № АР4-166-16 дійсне до 08.10.2018р., допущений до 
ручного дугового зварювання РДЕ посудин, що працюють під тиском, металевих 
конструкцій вантажопідйомних кранів; сталевих металоконструкцій, видано ДЦ 
«Стандарт».

Працівники підприємства забезпечені у повному обсязі засобами 
індивідуального захисту (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, 
запобіжними поясами).

ТОВ «Запорізьке пусконалагуджувальне управління-461», Дозвіл 
№328.12.23.-45.31.1 від 28.05.1012р., Свідоцтво про Атестацію № Е23-15 від 23 
вересня 2015р.,Атестат №3-0045-16 від 22.04.2016р., провело перевірку та 
випробування інструмента і засобами індивідуального захисту, та відало 
протоколи, а саме:
- протокол № 185 від 05.02.2018р., боти діелектричні;
- протокол № 186 від 05.02.2018р..рукавички гумові діелектричні;
- протокол № 187 від 05.02.2018р.,електроінструмент з ізольованими ручками та 
рукоятками: плоскогубці, бокорізи, жилорізи, кабелерізи, викрутка плоска, 
викрутка крестоподібна.
- протокол № 188 від 05.02.2018р., електрифіцированого ручного інструмена: 
електродрилі, електричні машини кутові шліфовальні, електроперфоратор, 
електрофони:
- протокол № 189 від 05.02.2018р., випробування ізоляції живлячіх ліній, 
довжиною від 5 до 20 метрів, всього 7шт.
-протоки № 190 від 05.02.2018р..випробувань зварювальних інвертор них 
апаратів: STARK ISP 2200: KENDE MS-300.

КП «Запоріжміськсвітло», Свідоцтво про визнання технічної 
компетентності №Е 36-17 від 26 05.2017р. видане ДП «Запоріжжястандарт
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метрологія», провела віпрбування та відала протоколи на засоби індивідуального 
захисту, а саме:
- протокол № 134 від 28.03.2018р. драбини метелеві, 2шт;
- протокол № 233 від 28.03.2018р.,пояси запобіжні, З.шт.
_______ ДП «Запорізький науково виробничій центр стандартизації метрології та
сертифікації», провів повірку законодавчого регулюваного засобу вімірювальної 
техніки, а саме:
- свідоцтво № 1-3657-17, від 26.07.2017р., вольтметре Е59;
- свідоцтво № 1-0094-18 від 15.02.2018р., вимірювальний трансформатор 
лабораторний УТТ-5М;
- свідоцтво № 1-4215-17 від 12.09.2017р., омметр М372;
- свідоцтво № 1-4214-17 від 12.09.2017р., мегомметр М4100/4;
- свідоцтво № 12-1840-17 від 31.06.2017р., штангенциркуль;
- свідоцтво № 12-1841-17 від 31.07.2017р., тахометр;
- свідоцтво № 1-3656-17 від 26.07.2017р.,амперметр е-59;
- свідоцтво № 1-4231-17 від 28.09.2017р., мікрометр Ф415;
- свідоцтво № 1-4892-17 від 04.12.2017р., кліщі струмові вимірювальні I I 4505;
- свідоцтво № 1-4843-17 від 28.11.2017р., прилад цифровий ЕР 180 М.

В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру 
НПАОП, а саме:

ЗУ №229-ІУ від
21.11.2002р.
Пост. КМУ №1107 від
26.10.2011р.

НПАОП 0.00-1.15-07 
НПАОП 0.00-1.16-96 
НПАОП 0.00-1.71-13

НПАОП 28.52-1.31-13 
НПАОП 0.00-4.01-08

НПАОП 0.00-4.12-05

НПАОП 0.00-4.15-98 
НПАОП 0.00-4.21-04

Закон України «Про охорону праці»

Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки
Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті 
Правила атестації зварників
Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями
Правила охорони праці під час зварювання металів 
Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту
Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
Типове положення про службу охорони праці
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НПАОП 0.00-5.11-85

НПАОП 40.1-1.07-01 
НПАОП 40.1-1.21-98

Наказ МОЗ №246 від 
21.05.2007р.
Наказ Міністерства 
палива і енергетики 
№273 від 16.05.2013р.

Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт
Правила експлуатації електрозахисних засобів 
Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів
Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій
Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів

наявністю служби охорони праці, інструкцій про п; 
експлуатаційної документації, засобів індиві

бази Швча

навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
ормативно-правової та матеріально-технічної 

................ Д^зпечення)

&Р0МЙСЛ?С[-̂

___

(підпис)

[5і
й /й  з О.М. Акіньшин

(ініціали та прізвище)

19 квітня 2018 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.”.


