
\ Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЗ ВУД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33028, Рівненська обл.. м. Рівне, вул. Чорновола, буд. 13, офіс 314 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ. прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

код ЄДРПОУ 40427664, Ільіч Роман Віталійович, (066)426-00-12, іг\уоос11ісі@,птаіІ.сот 
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;
45200, Волинська обл., м. Ківерці. вул. Кузнєцова. буд. 27 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та або експлу атації (застосу ванн.я

машин, механізмів, у статковання підвищеної небезпеки )
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами не укладався 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Добровільний аудит з охорони праці не проводився_________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я ,_______________ Ільіч Роман Віталійович__________________________
(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:
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої 
частоти
Загальна кількість працюючш ~ 63, у тому числі кількість осіб, що ексгауатують та 
обслуговують устатковання напругою понад 1000 В 2.
будівель і споруд (приміщень) — 20 загальною площею 1687,5 лг, виробничих об’єктів {цехів,
дільниць, структурних підрозділів) — 5 площею 1400,2 м-______________________________
(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, у тому числі тих, 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів)

Інші відомості:
Директор ТОВ «ІЗ ВУД» Ільіч Роман Віталійович пройшов навчання та перевірку знань 

Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (посвідчення 
видане Рівненським експертно-технічним центром Держпраці: від 28.02.2020 р. № 505-20-20): 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт». «Інструкції 
з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» (посвідчення видане Рівненським експертно-технічним центром Держпраці: № 
2723-172-19 від 08.07.2019); «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування 
електроустановок, «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (посвідчення видане 
Рівненським експертно-технічним центром Держпраці: № 620-24-20 від 05.03.2020).

На підприємстві затверджено Положення про систему управління охороною праці від 
04.01.2017 р., наказ № ОІ-ОП. На підприємстві створено службу охорони праці, яка 
затверджена директором від 04.01.2017, наказ № ОЗ-ОП; на підприємстві затверджено 
положення про службу охорони праці (наказ № 01-011 від 05.05.16 р.). Функції начальника 
служби охорони праці, згідно наказу № ОЗ-ОП від 04.01.2017 р., покладено на Збагерську 
Наталію Василівну, яка пройшла навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього (посвідчення видане Рівненським експертно- 
технічним центром Держпраці: від 28.02.2020 р. № 504-20-20); «Правил охорони праці в 
деревообробній промисловості» (посвідчення видане Рівненським експертно-технічним 
центром Держпраці: № 4011-272-17 від 09.10.2017 р.); «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухонебезпечних об'єктах», «Вимог до роботодавців стосовно безпечного 
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» (посвідчення видане 
Рівненським експертно-технічним центром Держпраці: № 2723-172-19 від 08.07.2019); 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок, 
«Правил експлуатації електрозахисних засобів» (посвідчення видане Рівненським експертно- 
технічним центром Держпраці: № 619-24-20 від 05.03.2020). Розроблена і затверджена 
посадова інструкція керівника служби охорони праці від 04.01,2017 р., наказ № 09-ОП. 
Проводиться навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці комісією у складі 
(наказ № 13-ОП від 04.09.2017 р.): Голова комісії: - директор Ільіч Роман Віталійович, 
пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього (посвідчення видане Рівненським експертно-технічним центром 
Держпраці: від 28.02.2020 р. № ЗОЗ-ЗО-ЗО): «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно безпечного 
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» (посвідчення видане 
Рівненським експертно-технічним центром Держпраці № 2723-172-19 від 08.07.2019); 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил улаштування електроустановок, 
«Правил експлуатації електрозахисних засобів» (посвідчення видане Рівненським експертно- 
технічним центром Держпраці: № 620-24-20 від 05.03.2020), Члени комісії: - інженер з охорони 
праці ТОВ «ІЗ ВУД» Збагерська Наталія Василівна пройшла навчання і перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (посвідчення видане 
Рівненським експертно-технічним центром Держпраці від 28.02.2020 р. № 504-20-20): 
«Правил охорони праці в деревообробній промисловості» (посвідчення видане Рівненським 
експертно-технічним центром Держпраці № 4011-272-17 від 09.10.2017 р.); «Типової 
інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт». «Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об’єктах». «Вимог до



роботодавців стосовно безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» (посвідчення видане Рівненським експертно-технічним центром Держпраці № 
2723-172-19 від 08.07.2019): «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування 
електроустановок, «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (посвідчення видане 
Рівненським експертно-технічним центром Держпраці № 619-24-20 від 05.03.2020); начальник 
виробництва Гуркін Олександр Євгенович (підтверджуючі документи про проходження 
навчання: посвідчення видане Волинським експертно-технічним центром Держпраці: 
посвідчення № 244/ОП від 31.03.2017 р. «Про охорону праці» та нормативно- правових актів 
до нього; посвідчення видане Рівненським експертно-технічним центром Держпраці № 4012- 
272-17 р. від 09.10.2017 «Правил охорони праці в деревообробній промисловості», № 27-172- 
19 від 08.07.2019 «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних 
робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних 
об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах». Волинським експертно-технічним центром № 20/Е по ПТБ 
і ПБЕ при експлуатації електроустановок споживачів).

Розроблено та затверджено Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці від 04,09.2017 р., наказ № 14-ОП. Затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
від 04.01.2020, наказ №01-ОП, Затверджений перелік робіт підвищеної небезпеки (наказ № 12- 
ОП від 08.02.2017 р.).Згідно з розділом 6 Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівники товариства під час прийняття 
на роботу та періодично проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій 
при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих (вступний, первинний, повторний, 
позаплановий, цільовий). Записи про проведення вступного інструктажу вносяться до 
журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Записи про проведення 
первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів вносяться до журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві створено енергетичну службу і затверджено Положення про енергетичну 
службу від 10.02.2020, наказ № 07-ОП. Створено комісію по перевірці знань з електробезпеки 
від 08.02.2017 р., наказ № 10-ОП: Голова комісії: - директор Ільіч Роман Віталійович
(посвідчення видане Рівненським експертно-технічним центром Держпраці: № 620-24-20 від 
05.03.2020, протокол № 24 від 05.03.2020), Члени комісії: - інженер з охорони праці ТОВ «ІЗ 
ВУД» Збагерська Наталія Василівна (посвідчення видане Рівненським експертно-технічним 
центром Держпраці: № 619-24-20 від 05.03.2020, протокол № 24 від 05.03.2020); начальник 
виробництва Гуркін Олександр Євгенович (посвідчення видане Волинським експертно- 
технічним центром № 20/Е, протокол № 64 від 10.06.2019).
_______ На підприємстві призначений відповідальний за електрогосподарство начальник
виробництва Гуркін Олександр Євгенович від 08.02.2017 р., наказ № 9-ОД, цим же наказом 
призначений відповідальний за електрогосподарство у разі його відсутності: майстер 
Никончук Андрій Ярославович (група з електробезпеки V до 1000 В і вище, посвідчення 
видане Управлінням Держпраці у Волинській області, протокол від 06.12.2019; Протокол № 
1-20 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.01.2020). Призначений 
відповідальний за роботу електроустановки (трансформатор типу ТМЖ-100 У1 27,5/0,4 У/Ун- 
0 та трансформаторну підстанцію типу КТПЖ-1000/27,5/0,4У1) начальник виробництва 
Гуркін Олександр Євгенович від 11.06.2019, наказ № ОЗ-ОП (посвідчення № 20/Е, протокол № 
64 від 10.06.2019). Наказом № 09-ОП від 04.01.2017 р. затверджено'посадову інструкцію 
особи, відповідальної за електрогосподарство. Наказом від 08.01.2020 № 03-1-ОП 
затверджений список електротехнічних працівників, які експлуатують устаткування напругою 
понад 1000 В, перелік осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт в електроустановках 
напругою понад 1000 В, перелік осіб, яким дозволено одноособовий огляд електроустановок 
понад 1000 В: Гуркін Олександр Євгенович, начальник виробництва (посвідчення № 
посвідчення № 20/Е, протокол з електробезпеки № 64 від 10.06.2019, група з електробезпеки 
V до 1000 В і вище, посвідчення видане Волинським експертно-технічним центром Держпраці



№ 244/ОП від 31.03.2017 р. «Про охорону праці» та нормативно- правових актів до нього); 
Никончук Андрій Ярославович, майстер (група з електробезпеки V до 1000 В і вище, 
посвідчення видане Управлінням Держпраці у Волинській області, протокол від 06.12.2019; 
Протокол № 1-20 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони прані від 17.01.2020). 
Електротехнічні працівники, які експлуатують устатковання напругою понад 1000 В пройшли 
медичний огляд (Гуркін Олександр Євгенович: медична довідка видана 26.07.2019 видана 
Ківерцівською районною лікарнею: Никончук Андрій Ярославович: медична довідка видана 
20.06.2019 видана Ківерцівською районною лікарнею), мають сертифікати про проходження 
профілактичного наркологічного огляду (Гуркін Олександр Євгенович: Сертифікат Серія 12 
ЯЯУ № 770731 виданий Ківерцівською районною лікарнею; Никончук Андрій Ярославович: 
Сертифікат Серія 12 ЯЯУ № 770701 виданий Ківерцівською районною лікарнею): пройшли 
обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди (Гуркін Олександр Свгенович: 
Сертифікат Серія 10 ААС № 662652 виданий Ківерцівською районною лікарнею; Никончук 
Андрій Ярославович: Сертифікат Серія 10 ААС № 662625 виданий Ківерцівською районною 
лікарнею): пройшли психофізіологічну експертизу і мають Висновок ДП «ЕТЦ Держпраці» 
про відповідність професійним вимогам до виконання робіт, пов’язаних з нервово-емоційним 
напруженням. На підприємстві затверджений перелік осіб, що мають право проводити 
оперативні переговори та оперативні переключення (погоджений Управлінням Держпраці у 
Рівненській області від 05.02.2020): начальник виробництва Гуркін Олександр Свгенович. 
майстер Никончук Андрій Ярославович. Для працівників, які експлуатують та обслуговують 
електроустановку своєчасно і в повному обсязі проводяться інструктажі по інструкціям з 
охорони праці: № 19 при експлуатації електроустановок, № 9 при роботах з 
електроінструментом: № 1 щодо надання долікарської допомоги потерпілим: № 12 про заходи 
протипожежної безпеки. Інструкції затверджені наказом № 01-ОН від 04.01.2020. На 
підприємстві затверджено перелік робіт, що виконується по нарядам, розпорядження і в 
порядку поточної експлуатації електроустановки (наказ № ОЗ-ОП від 11.06.2019). 
Затверджений перелік журналів, що ведуться в підрозділі по експлуатації електроустановки 
(наказ № ОЗ-ОП від 11.06.2019): журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів і 
ПБЕЕС. журнал інструктажів, журнал обліку електроінструменту, журнал обліку 
протиаварійних і протипожежних тренувань, оперативний журнал, журнал обліку відмов і 
аварій в роботі електрообладнання і мереж, журнал обліку захисних заеобів, журнал реєстрації 
протоколів випробування засобів захисту і інструменту з ізолювальними ручками, 
переносних світильників, знижувальних трансформаторів: журнал випробувань засобів
захисту із діелектричних матеріалів, журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.
На підприємстві на 2020 рік затверджений план та графік проведення навчання 
електротехнічних працівників, які експлуатують устатковання напругою понад 1000 В. план 
та графік проведення протиаварійних тренувань (наказ №08-ОП від 11,02.2020). Наказом № 
09-ОП від 12.02.2020 затверджена експлуатаційна інструкція до електроустановки. На 
підприємстві затверджено наказом № ОЗ-ОП від 11.06.2019 перелік ЕЗЗ та призначено 
відповідальну особу за ЕЗЗ начальника виробництва Гуркіна Олександра Євгеновича, який 
пройшов навчання і перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
улаштування електроустановок, «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (посвідчення 
видане Волинським експертно-технічним центром № 20/Е, протокол № 64 від 10.06.2019). Всі 
ЕЗЗ пройшли випробування в лабораторії ПрАТ «Волиньобленерго» (свідоцтво про атестацію 
лабораторії №60/01 від 29.03.2017).

Підприємство заключило договір про надання послуг з розподілу електричної енергії з 
оператором системи розподілу акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії 
«Енергозбут» акціонерного товариства «Українська залізниця» від 13.06.2019 за № 
19103030314 62. До даного договору складений Акт розмежування балансової належності 
електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (Додаток 6 до Договору). 
Однолінійна схема електропостачання КТПЖ 1000/27,5/04 підприємства погоджена 
Рівненською дистанцією електропостачання АТ «Українська залізниця» 13.06.2019 (додаток 7



до Договору'). Підприємство заключило договір про постачання електричної енергії з ТОВ 
«Енергетичне партнерство» від 14.06.2019 за№ 140619-1.

Підприємство має паспорти на трансформаторну підстанція КТПЖ-1000/27.5/0.4У1 та 
трансформатор ТМЖ-1000 У1 27,5/0,4 У/Ун-0 видані заводами виробниками. Наказом по 
підприємстві від 14.02.2020 за№ 10-ОП затверджено графік ТОР електроустановок. Здійснено 
випробування електрообладнання напругою понад 1000 В (випробування здійснено ПП 
«ВЕСТ-ВЕКТОР», що має дозвіл № 205.16.07-43.21. виданий Управлінням Держпраці у 
Волинській області від 16.05.2016): комплексне випробування устатковання КТПЖ- 
1000/27,5/0,4 (Акт № 11 від 20.05.2019); перевірка вентельних розрядників (Протокол № 
104/19, 105/19 від 15.05.2019); огляд і перевірка комплектного розподільчого пристрою 
(Протокол № 106/19 від 15.05.2019); вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах 
і заземлення магістралей устатковання (Протокол № 107/19 від 15.05.2019); випробування 
ізоляції обладнання КРУ, КРУП підвищеною напругою 50 Гц (Протокол № 108/19 від
15.05.2019) : перевірка ізоляції електрообладнання КТПЖ-1000/27,5/0,4 1000 кВА (Протокол
№ 108/19 від 15.05.2019); перевірка та випробування силового двообмоточного
трансформатора потужністю до 1000 кВа (Протокол № 110/19 від 15.05.2019); фізико-хімічне 
дослідження проб трансформаторного масла, взятого з ТМЖ-1000 У1 27,5/0,4 У/Ун-0 
(Протокол № 11198 від 10.10.2018), що здійснювалось ТОВ «Трансформатор сервіс» 
(Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ 15010012:2005 за № РХ- 
0002/16 від 27.05.2016). Здійснено опосвідчення підстанції трансформаторної комплектної 
КТПЖ-1000/27,5/0,4У 1 (Акт № 1 від 02.03.2020) та силового трансформатора з природнім 
масляним охолодженням ТМЖ-1000 кВА У/Ун-0 (Акт № 2 від 02.03.2020). Підприємство має 
заключений договір з ПП «ВЕСТ-ВЕКТОР», яке проводить технічне обслуговування 
електрообладнання напругою понад 1000 В (дозвіл № 205.16.07-43.21, виданий Управлінням 
Держпраці у Волинській області від 16.05.2016).

Електротехнічні працівники в повному обсязі забезпечені необхідними засобами 
індивідуального захисту: Підприємство забезпечено всіма необхідними ЕЗЗ, а саме: 
ізолювальна штанга (оперативна або універсальна) - 2шт. (протокол випробувань № 44 від
19.02.2020) , покажчик напруги - 2 шт. (протокол випробувань № 45, 46 від 19.02.2020), 
ізолювальні кліщі - 1 шт. (протокол випробувань № 44 від 19.02.2020), діелектричні рукавички 
- 2 пари (протокол випробувань № 42 від 19.02.2020), діелектричні калоші - 2 пари (протокол 
випробувань № 42 від 19.02.2020), діелектричний килим -2 шт. (протокол випробувань № 42 
від 19.02.2020), захисні огородження, ізолювальні накладки, переносні плакати і знаки 
безпеки, захисні окуляри. Видачі спецодягу та 313 на підприємстві регулюється документами: 
Наказ № 11/1-АГ від 10.03.2017 про порядок забезпечення працівників спецодягом, 
спецвзуттям та іншими 313, Довідка про порядок забезпечення црацівників спецодягом, 
спецвзуттям та іншими 313, затверджена директором підприємства від 02.01.2020. 
Експлуатаційною, технічною документацією, нормативно-правовими актами, а також 

матеріально-технічна база забезпечена в повному обсязі.
У товаристві є обладнаний кабінет з охорони праці, оснащений наглядними та навчально- 
методичними матеріалами.
У товаристві є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці: Конституція України (зі 
змінами): Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами): Кодекс 
законів про працю України (зі змінами); Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (зі змінами): Порядок розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337; Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами): Типове положення про службу охорони праці (ЕІПАОП 
0.00-4.35-04; зі змінами): Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00- 
4.15-98; зі змінами); Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, 
затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55: Типове положення про порядок проведення



навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05); Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів; Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів; Правил улаштування електроустановок; Правил експлуатації електрозахисних 
засобів (НПАОП 40,1-1.07-01); Правила охорони праці під час роботи з інструментом і 
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001- 
2014); Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці (НПАОП 0.00-7.17-18). Матеріально-технічна база 
товариства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 
Обладнано куточки з охорони праці, оснащені наглядними та навчально-методичними 
матеріалами. Бібліотечний фонд товариства налічує достатню кількість законодавчих 
та нормативних документів, зокрема нормативно-правових актів з охорони праці, будівельних 
норм, стандартів тощо в паперовому вигляді та на електронних носіях. Бібліотечний фонд 
також постійно поповнюється і поновлюється за рахунок періодичних видань. Забезпечено 
доступ працівників товариства до законодавчої бази через мережу Інтернет 
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Р.В.Ільіч
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці__________________ 20__р. ( , .
№ > г ,  .  0 ,̂ 3  л д  6 .

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом налає 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.”.


