ДЕКЛАРАЦІЯ
іо / р ч /~
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

~ОЬ-1СГ

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ТБ М СТРОЙМОНТАЖ» , м. Дніпро , вул. Добровольців, буд. 15 к.З 38677589 Сосик Олег__________
Дмитрович , Телефон: 0675230573; іііїоЩЬтЛперг.com.ua______________________________________
(для ю ридичної особи: найм енування ю ридичн ої особи, м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄД РП О У , прізвищ е, ім'я та по
батькові керівника, ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце прож ивання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса електрон н ої пош ти;

роботи виконуються на об'єктах замовників на теріторії України_________________________________
місце виконання р обіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Я,

Сосик______Олег______Дмитрович

___________________________________________

(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної 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:
І.Зберігання балонів із стисненими, зрідженим газом(кисень технічний, пропан- бутан);______
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип

2.Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; 3. Роботи в колодязях, шурфах,________
або м арка (за наявності), ном ер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або експлуатую ться,

траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі;________________
4.3емляні роботи , що виконуються на глибині понад 2 метри; 5. Зварювальні роботи; б.Роботи
верхолазні._______________________________________________________________________________
^застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу

На підприємстві 44 робочих місця, з них на 20 робочих місцях існує підвищений ризик винекнення
травм,_______________________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою м. Дніпро , вул. Добровольців, буд. 15 кімн.З________
кількість будівель

і споруд (приміщ ень),

ТОВ «ТБМ -СТРОЙМ ОНТАЖ» складається з наступних структурних підрозділів: адміністрація;
бухгалтерія; виробничо-технічний вілліл: виробнича
дільниця; відділ матеріально технічного
постачання; відділ охорони праці; відділ кадрів - виробничі об'єкти знаходятьсяя за
договорами
підряду__________________________________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості в ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» наказом № УУ-№56/Д4а від 12.12.2017р.
призначено відповідального за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці__________
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

та промислової безпеки директора Сосика О.Д., директор Сосик О.Д. пройшов навчання у ТОВ
Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ-ЛАЙН» та перевірку знань з питань охорони праці комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області :
Загальний курс «Охорона прці» (протокол № 235/1 від 10.08.2016р.); Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті протокол №184 від 01.07.2016р.; Охорона праці і промислова безпека у
будівництві ДБН А.3-2-2-2009- протокол № 384 від 21.11.2018р.; ПБСГУ НПАОП 0.00-1.7615;ДБНВ.2.5-20-2001: Газопостачання- протокол №190 від 06.07.2018р.; Правила охорони праці під
час роботи з інструментом і пристроями- протокол №201 від 14.07.2016р.; ПБЕЕС, ПТЕЕС ІУгр.
до 1000В - протокол № 213 від 25.07.16р.:НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол №183 від 17.07.2018р.; Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 - протокол. №200 від 13.07.2018р. протокл.204, Пож.тех. мінімум-

протокол №215 від 23.07.2018р.; Газонебезпечні роботи (типова інструкція по організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 протокол №93-18 від 10.12.2018р.
Савіна JI.C. начальник віллілу охорони праці пройшла навчання у ТОВ Обласний Навчальний
центр «РЕГІОН БУД» та перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління
Держпраці у Запорізькій області: Загальний
курс «Охорона прці», безпеки праці і галузі,
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки.гігієни праці,
надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків
аварії НПАОП 0.00-4.12-05 протокол. № 122 від 28.09.2018р.: ТОВ Учбово-курсовий комбінат
«ПРОФІ-ЛАЙН»- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
протокол №228 від 28.08.2018р.: Охорона праці і промислова безпека у будівництві НПАОП 45.27.02-12; ДБН А.3-2-2-2009- протокол № 237 від 03.09.2018р.; ПБСГУ НПАОП 0.00-1.7615:ДБНВ.2.5-20-2001; Газопостачання- протокол №270 від 24.09.2018р.; Правила охорони праці під
час роботи з інструментом і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 - протокол №282 від 03.10.2018р.;
ПБЕЕС. ПТЕЕС ІУгр. до 1000В - протокол № 273 від 26.09.18р.; НПАОП 0.00-1.80-18 Правила
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання - протокол №250 від 11.09.2018р.; Правила будови і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 - прткл. №266 від 20.09.2018р., Пож.тех.
мінімум- протокол №277 від 27.09.2018р.; Газонебезпечні роботиГтипова інструкція по організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 протокол № 93-18 від 10.12.2018р.
Відповідальні за безпечне виконання робіт на дільницях:
Особою
відповідальною
за безпечне виконання висотних та верхолазних
робіт на
виробничих дільницях призначено виконавця робіт Демедюка Ю.Ю., згідно наказу №25 від
10.12.2018р. Виконавець робіт пройшов навчання у ТОВ Учбово-курсовий комбінат «ПРОНФІЛАЙН» знань з питань охорони праці комісією Г оловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області ; - Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті - прткл.№286
від 05.10.2018р.; Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3-2-2-2009- прткл.237 від
03.09.2018р.: ПБСГУ НПАОП 0.00-1.76-15: ДБНВ.2.5-20-2001; Газопостачання- прткл.№293 від
10.10.2018р.; Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями- прткл.№282 від
03.10.2018р.: ПБЕЕС. ПТЕЕС ІУгр. до 1000В - прткл.№ 299 від 16.10.18р.; ОП загальний курс
прткл.№291 від 09.10.2018р.; НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання - прткл. №285 від
04.10.2018 р. : Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП
0.00-1.59-87 - прткл.204 від 07.08.2018р.. Пож.тех. мінімум- прткл. №292 від 09.10.2018р.______
Сміян H.A.. виконавець робіт пройшов навчання у ТОВ Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області: - Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті - прткл. №169
від 29.05.2018р.: Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3-2-2-2009- прткл.165 від
24.05.2017р.; ПБСГУ НПАОП 0.00-1.76-15;ДБНВ.2.5-20-2001: Газопостачання - прткл. №203 від
19.06.2017р.; Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями- прткл.№161 від
22.05.2017р.; ПБЕЕС, ПТЕЕС ІУгр. до 1000В - прткл.194 від 14.06.17р.; ОП загальний курс прткл.
№211 від 22.06.2017р.:
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажо розвантажувальних робіт - прткл. №202 від 19.06.2017р.; Правила будови і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 - прткл.209 від 21.06.2017р. : Пож. тех
мінімум- прткл.№15 від 15.06.2018 р.
Вейцель А.О., виконавець робіт пройшов навчання у ТОВ Учбово-курсовий комбінат
«ПРОФІ-ЛАЙН» та перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області: Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті прткл. №286 від 05.10.2018р.: Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3-2-2-2009 прткл.№237 від 03.09.2018р.; ПБСГУ НПАОП 0.00-1.76-15:ДБНВ.2.5-20-2001; Газопостачання №293 від 10.10.2018р.: Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями - №282
від 03.10.2018р.: ПБЕЕС. ПТЕЕС ІУгр. до 1000В - .№ 299 від 16.10.18р.; ОП загальний к у р с №291
від 09.10.2018р.; НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання №285 від
04.10.2018р.; Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП
0.00-1.59-87 - прткл.306 від 19.10.2018р.; Пож. тех. мінімум- прткл. №292 від 09.10.2018 р.;
Газонебезпечні роботи (типова інструкція по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 0.00-5.11-85 протокол № 93-18 від 10.12. 2018р.

Бейкул С.М., виконавець робіт пройшов навчання у ТОВ Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАИН» та перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області: - Правила охорони праці під час виконанн робіт на висоті - прткл.165 від
03.07.2018р.; Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3-2-2-2009- прткл.207 від
08.08.2018р.; ПБСГУ НПАОП 0.00-1,76-15;ДБНВ.2.5-20-2001; Газопостачання- прткл.180 від
12.07.2018р.; Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроми- прткл.173 від
10.07.2018р.; ПБЕЕС, ПТЕЕС до 1000В - від 06.07.2018р.; ОП загальний курс прткл.171 від
09.07.2018р.; НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання - прткл.187від 24.07.2018р.; Правила
будови і безпесної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 - прткл.204
від 07.08.2018р; Пож. Тех мінимум -пртк.164від 03.07.2018р.
Тлучкевич А.П., виконавець робіт пройшов навчання у ТОВ Учбово-курсовий комбінат
«ПРОФІ-ЛАИН» та перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області: - Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.15-07 прткл. №374 від 03.12.18р.; Охорона праці і промислова безпека у будівництві
ДБН А.3-2-2-2009 -№ 344 от 09.11.18а;
ПБСГУ НПАОП 0.00-1.76-15:ДБНВ.2.5-20-2001:
Газопостачання- прткл.377 від 04.12.2018р.; Правила будови і безпесної експлуатації посудин.шо
працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87- №347 від 13.11.18р.; НПАОП 0.00-1.80-18 Правила
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання-№365 від 22.11.18р.; ПБЕЕС. ПТЕЕС до 1000В прткл. 369 від 27.11.18 p.;
Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроми прткл. №366 від 23.11.2018р.:
ОП загальний курс, прткл.359 від 19.11.2018р.; Пож. Тех мінимум -пртк.383 від 06.12.2018р.
Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає заявленому виду
діяльності.Працівники, зайняті на виронанні робіт підвищенної небезпеки у відповідності до вимог
НПАОП 0.00-4.12-05 пройшли навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають
посвідчення:
Електрогазозварник Вершинін Я.Г. здобув фахову
підготовку
за професією
електрогазозварник у ПТУ№48 м.Новомосковськ (диплом HP № 44950506 від 26.06.2013р.). та
пройшов навчання та перевірку знань у ТОВ Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ-ЛАЙН» (виписка
з протоколу засідання державної
кваліфікаційної комісії прткл. №142- П від 24.10.2018р.
Кузняков С.В., отримав професійну освіту у ПТУ -29 м. Кривий Ріг (диплом ДК ВК №017886).
праців ники допущенні до виконаня ручного дугового зварювання . Баландін Д.В. має посвідчення
зварника №ДН-45/1014 видане Українським Атестаційним Комітетом Зварників ТОВ
«ЕКСПЛОВЕЛД» та допущений до РДЕ стальних конструкцій, технологічного устаткування та
технологічних трубопроводів, м/к вантажопдіймальних кранів.
Газорізальники: Москаленко В.Ю., Баландін Д.В. .Матейчик Д.В., Строжук С.В, Воробйов
В.В., Кузняков С.В., пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ Учбово-курсовий комбінат
«ПРОФІ-ЛАИН»(виписка з протоколу засідання державної кваліфікаційної комісії прткл.№117- П
від 21.09.2018р.; ,№169-П від 29.11.2018р.; №117-П від 21.09.2018р..) Стропальники Трофімов С.В..
Баландін Д.В.. Строжук С.В., Слюсаренко С.А. пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ
Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ-ЛАЙН»(виписка з протоколу
засідання державної
кваліфікаційної комісії прткл.№79 -П 01.08.2018р.;№85-П від 01.08.2018р.;
На підприємстві працюють верхолази: Матейчик Д.В.. Баландін Д.В.. Сторожук С.В..
Слюсаренко С.А., Воробйов В.В., які пройшли пройшли спеціальне навчання зпитань охорони праці
та безпечного виконання робіт на висоті (висотно-верхолазні роботи) із застосуванням спеціальних
страхувальних засобів та перевірку знань у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат
(протокол .№628 від 15.03.2019р. Посвідчення № 2866.2867,2868.2869.2870 )
На підприємстві створено Службу охорони праці у 2013р. (наказ про перегляд та введення у
дію Положення про Службу охорони праці УУ-№56/Д4а від 12.12.2017р., розроблена та введена у
дію СУОП (наказ УУ -№57/Д4а від 12.12.2017р.. «Про ведення у дію Положення СУОП»,
розроблено та затверджено «Положення про СУОП». Наказ УУ-50-В4а від 31.10.2018р.. розроблено
та затверджено керівником підприємства 1. «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». 2.Положення
про порядок навчання і перевірки знань з ОП». З .Перелік професій та посад працівників, яким
проводиться стажування на робочому місці, до початку самостійного виконання робіт(наказ УУ-50В4а від 31.10.2018р. «Про затвердження НД з ОП», створена постійно діюча комісія для проведення
навчання з питань ОП (Наказ УУ62-Д4а від 21.11.2018р. «Про призначення комісії для проведення
навчання та перевірки знань працівників з питань ОП»).

На ппідприємстві TOB «ТБМ —СТРОЙМОНТАЖ» розроблені та затверджені наказом
директора №УУ-№07/Д4а від 30.01.2018р. 79 інструкцій з охорони праці по професіям та видам
робіт згідно положення в тому числі: інструкція з ОП №5 при виконанні земляних робіт;
інструкція з ОП №7 при виконанні робіт на висоті; інструкція з ОП №9 при виконанні робіт на
риштувань та помостів; інструкція з ОП №17 при виконанні газонебезпечних робіт»: інструкція з
ОП №18 при перевезенні, прийманні, зберіганні балонів з стисненими та зрідженими газами»:
інструкція з ОП № 19 для газорізальника;
інструкція з ОП №44 при виконанні вогневих робіт:
інструкція з ОП з організації ведення вогневих робіт на пожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об’єктах.__________________________
наявністю служ би охорони праці,

^Навчання, перевірка знань та інструктаж з питань охорони праці в ТОВ «ТБМСТРОЙМОНТАЖ» проводиться відповідно до вимог Положення про порядок навчання і перевірки
знань з ОП затвердженого наказом директора за № УУ-50-В4а від 31.10.2018р. «Про затвердження
НД з ОП». Затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники
ознайомлені під підпис з планом - графіком проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, а також після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для
допуску робітників до виконання робіт_________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці

В ТОВ «ТБМ-СТРОИМОНТАЖ» є в наявності експлуатаційні документи (паспорти та
інструкції з технічної експлуатації) на обладнання та устаткування, що використовується при
виконанні видів робіт, що декларуються. На підприємстві здійснюється контроль за додержанням
працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин та механізмів, відповідно до
вимог охорони праці.__________________________________________________________________________
експлуатаційної докум ентації

Робітники ТОВ «ТБМ- СТРОЙМОНТАЖ» забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту: Чоботи шкіряні - 50 пар. Напівчоботи шкіряні утеплені 50 пар. Костюм х/б55 шт. Костюм брезентовий 20шт. Рукавиці х/б -1000шт. Рукавиці брезентові з крагами-120 пар.
Рукавиці з надолонниками з вінілшкіри-Т- 150шт. Протигаз ПШ з шлангом 20м- 2шт.. мотузка 2шт..
лампа ЛБВК -1 шт., газоаналізатор -1шт. Окуляри захисні -50 шт. Запобіжний пояс лямковий
комбінований ПЛКЗ-М- 14шт.(Протокол випробування №185 від 14.12.2018р). пояс запобіжний
безлямковий - 10шт. (протокол №177 від 13.11.2018р) строп запобіжний 28шт. 14.12.2018р.) Каска
захисна з підшоломником 100 шт. Куртка утеплена 45шт. Брюки утеплені 45шт. Респіратор
пилозахисний -500шт. Жилет сигнальний - 45шт. Щиток захисний(для зварників)- 20шт. Килимок
діелектричний -20шт. Навушники -35 шт.
засобів індивідуального захисту

На підприємстві ТОВ «ТБМ-СТРОЙМНТАЖ» є затверджені програми проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети за професіями з перевірки
знань з питань охорони праці. В ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» є в наявності навчально-методичне
забезпечення, яке складається з нормативно-правових актів з питань охорони праці відповідно до
замовлених робіт.
Закон України «Про охорону праці» , «Про загальнообовязкове державне соціальне
страхування» ; Правила пожежноїбезпеки в Україні НАПБ А.01.001-14;
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07:
Охорона праці і промислова безпека у будівництві НПАОП 45.2-7.02-12; ДБН А.3-2-2-2009;
Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15;ДБН В.2.5-20-2001;
Г азопостачання;
Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13;
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів;
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18:
Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.001.59-87; Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОПО.ОО1.81-18:
Типова інструкція по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.005.11-85 :

TOB «ТБМ -СТРОЙМОНТАЖ» має чинний
Дозвіл на експлуатацію технологічних
транспортних засобів за №0552.17.12 від 23.05.2017р. виданий Головним Управлінням Держпраці у
Дніпропетровській обл. Для виконання земляних робіт використовуються екскаватори гусеничні
типу DX260LCA «DOOSAN» Машиністи екскаватору Мілінчук С.В. пройшов навчання в Учбововиробничому комбінаті «Кривбасбуд» та здобув професію машиніст екскаватора 5 розряду
(Свідоцтво №00001701 від 26.10.2004р.) Слабік О.В. пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський
навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» та здобув професію Машиніст екскаватора
одноківшового 5 розряду(Свідоцтво №041599 від 17.09.2012р.) Технологічні транспортні засоби
проходять технічні огдяди і відповідають вимогам нормативних документів і знаходяться у
справному стані. Технічне облуговування та ремонт, за реобхідністю, виконують кваліфіковані
фахівці за відповідними договорами.
Для ручного
зварювання застосовуються інвертори зварювальні ВД1-280. вирівнювачі
зварювальні інверторні «Патон», трансформатор для дугового зварювання ТДМ-403. Устаткування
знаходиться у технічно справному стані та випробовується у відповідності до нормативних актів з
охорони праці.
Балони зберігаються у спеціально облаштованих місцях та приміщеннях, які відповідають
НПАОП 0.00-1.07.НПАОГІ 0.00-1.20, ДБН В.2.5-20. НПАОПО.ОО-1.81-18. Поставку балонів із
стисненим(кисень технічний) та зрідженим(суміщу пропану технічного і бутану технічного(не
більше 60%) здійснює ТОВ ПТП «Промислові гази» згідно договору №480 від 20.04.2018р.
На підприємстві ТОВ «ТБМ-СТРОЙМНТАЖ» є кабінет охорони праці обладнаний
наглядовими посібниками, плакатами, є затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети за професіями з перевірки знань з питань
охорони праці.
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П римітки:

1. Ф ізична особа - підприєм ець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) м аш ин, механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер обл ікової картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и, які через
свої релігійні переконання відм овляю ться від його прийняття та повідом или про це відповідном у органу
держ авної податкової служ би і маю ть відм ітку в паспорті.
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