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ДЕКЛАРАЦІЯ

ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази виїуіогаїуі законодавства з питань
охорони праці ■■ :

ВІДОМОСТІ про роботодавця:Товариство з обмеженою відповідальністю «Павлівські мінерали».
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, 

Дніпропетровська обл.. смт. Христофорівка. вул. Трудова. 19. ЄДРПОУ 39217130.

Генеральний директор Цилюрік Володимир Анатолійович.
керівника, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

тел. (0564)) 947542. 947541. E-mail: hzobib@ ukr.net. hzobib@,gmail.com_________________________

для ф ізичної 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;

______ Дніпропетровська обл.. смт. Христофорівка. вул. Трудова. 19 та на об’єктах замовника.зі ідно
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

з договорами підряду.___________________________________________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди: О б’єкти ТОВ «Павлівські мінерали» не входять 
до Переліку груп об’єктів підвищенної небезпеки (додаток 1 до Порядку і правил) затверджених 
постановою Кабінету М іністрів України від 16.11.2002 № 1788.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці __не проводився_______
(дата проведення аудиту)

Я. Цилюрік Во.'юдимир Анатолійович.____________________________________________________
(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 манган, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
- експлуатація технологічних транспортних засобів (п.5 дод. 7 до Порядку), а саме:

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,
- фронтальний навантажувач одноковшевий моделі «Stalowa W ola» L-34. ідентифікаційний номер 
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які
14066, рік виготовлення 1987, країна виробник - Польща.

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу. 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області видано свідоцтво про реєстрацію 
ТТЗ від 24.07. 2017 серії АЕ № 005133. присвоєно дерл<авний номерний знак Г07883АЁ;
- бульдозер Т-170Б. ідентифікаційний номер 04-01340. рік виготовлення -  не виявлено, країна 
виробник - Росія. Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області видано свідоцтво

mailto:hzobib@ukr.net


про реєстрацію ТТЗ від 24.07.2017, присвоено державний номерний знак Т07888АЕ.
2 робочих місця, у 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, будівель і споруд (приміщень),
Кількість будівель і споруд - 5 од., виробничих об’єктів - Зод., комплекс адміністративно-побутових
- виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

будівель і споруд ('приміщень) - 1 од.

ІНЩ І ВІДОМОСТІ

Генеральний директор TQB «Павлівські мінерали» Цилюрік Володимир Анатолійович
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

пройщов навчання: з загального курсу охорони праці (в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»,
промислової безпеки);

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». КЗПП України.
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». НПЛОП 40.1-1.21-98 «Правила без

печної експлуатації електроустановок споживачів». Інструкції з надання першої допомоги 
потерпілим внаслідок нещасного випадку (СОУ-Н МПЕ 40.103.702:2005). «Гігієнічна класифікація 
праці за показниками иткідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 
напруженості трудового процесу» ('ДСанПІН № 248) в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці створеної на підставі наказу від 30.11.2016 
№ 405 Головного управління Держнраці у Дніпропетровській області, (протокол засідання комісії з 
перевірки знань від 27.06.2017 № 107-17. посвідчення № 1853/107).

Відповідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
(наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

перевірки знань З питань ОХОРОНИ праці», наказом від 04.09.2018 № 1 5 /О П п о Т О В
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

«Павлівські мінерали» переглянуто та затверджено склад комісії з перевірки знань нормативно-
навчально-методичиого забезпечення)

правових актів з питань охорони праці у складі:
- голова комісії -  генеральний директор ТОВ «Палівські мінерали» Цилюрік Володимир 
Анатолійович;
- члени комісії: інженер з охорони пранці ТОВ «Павлівські мінерали» Кияшко В ’ячеслав 
Миколайович, начальник відділу збуту ТОВ «Павлівські мінерали» Ружин Ю рій Васильович, 
начальник дільниці ТОВ «Павлівські мінерали» Семеренко Леонід Леонідович, керівник 
лабораторії з контролю за виробництвом ТОВ «Павлівські мінерали» Гніденко Тетяна Олексіївна, 
майстер з ремонту та обслуговування електричних мереж та нідстанцій ТОВ «Павлівські мінерали» 
Захарченко Степан Миколайович

Згідно з вимогами ППАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», посадові особи підприємства проходять навчання та 
перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці в спеціалізова
них учбових закладах, згідно з програмами навчання з питань охорони праці за напрямками діяль
ності.

Інженер з охорони праці ТОВ «Павлівські мінерали» Киящко В. М. пройщов навчання з загаль
ного КУРСУ ОХОРОНИ праці ( в  т.ч.: Закон України «Про охорону праці». Закон України «Про загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування». КЗПП України, НАПБ А.01.001.-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроуста
новок споживачів». Інструкції з надання перщої допомоги потерпілим в наслідок нещасного випад
ку ('СОУ-П МПЕ 40.103.702:2005). «Гігієнічна класифікація праці за показниками щкідливості та 
небезпечності Факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 
(ДСанПІН № 248) в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТП» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з



питань охорони праці створеної на підставі наказу від 30.11.2016 №  405 Головного управління 
Держпрапі у Дніпропетровській області, (протокол засідання комісії від 27.06.2017 № 107-17, пос
відчення № 1853/107;пройпіов навчання НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобі
льному транспорті» в TQB «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії від
08.08.2018 № 8/53. посвідчення № 10387; пройшов навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпе
чної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці створеної на пі
дставі наказу від 04.03.2019 № 58 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол від 10.04.2019 №  4/48, посвідчення № 4699).

Начальник відділу збуту ТОВ «Павлівські мінерали» Ружин Ю. В., пройшов навчання з загаль
ного курсу охорони праці (в т.ч.: Закон України «Про охорону праці». Закон України «Про загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування». КЗПП України. НАПБ А .01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроуста
новок споживачів». Інструкції з надання першої допомоги потерпілим внаслідок нещасного випад
ку (СОУ-Н МПЕ 40.103.702:2005'). «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 
(ДСанПІН № 248) в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці створеної на підставі наказу від 30.11.2016 № 405 Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань від
27.06.2017 № 107-17. посвідчення № 1851/107; пройшов навчання НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МО
НОЛІТ» та перевірку знань в комісії створеної на підставі наказу від 21.03.2018 №  68 Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 08.08.2018 № 8/53. посвідчення 
№ 10386); пройшов навчання НПАОП 27.0-4.02-90. НПАОП 27.5-6.01-79. «Керівництва роботами 
підвищеної небезпеки та проведення цільового інструктажу з питань охорони праці для виконавців 
робіт» в учбовому центрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та перевірку знань в комісії з перевір
ки знань з питань охорони праці створеної на підставі наказу по ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
від 05.01.2017р. №17. (протокол засідання комісії від 09.08.2017 № 1129. посвідчення № 2017/4725

Начальник дільниці ТОВ «Павлівські мінерали» Семеренко Л. Л. пройшов навчання з загально
го курсу ОХОРОНИ праці (Закон України «Про охорону праці». Закон України «Про загальноо
бов’язкове державне соціальне страхування». КЗПП України. НАПБ А .01.001-2014 «Правила по- 
жежної безпеки в Україні». НПАОП 40.1-1.21-98 ПЬЕЕС. Інструкції з надання першої допомоги по
терпілим внаслідок нещасного випадку (СОУ-Н МПЕ 40.103.702:2005). «Гігієнічна класифікація 
праці за показниками шкідливості та небезпечності Факторів виробничого середовища, важкості та 
напруженості трудового процесу» (ДСанПІН № 248) в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці створеної на підставі наказу від 30.11.2016 
№ 405 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії 
від 27.06.2017 № 107-17. посвідчення № 1852/107); пройшов навчання НПАОП 0.00-1.62-12 «Пра
вила ОХОРОНИ праці на автомобільному транспорті» у ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 Головно
го управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії від 08.08.2018 № 
8/53. посвідчення № 10388; пройшов навчання НПАОП 27.0-4.02-90; НПАОП 27.5-6.01-79; «Керів
ництво роботами підвищеної небезпеки та проведення цільового інструктажу з питань охорони 
праці для виконавців робіт» в учбовому центрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці створеної на підставі наказу по ПАТ «Ар
селорМіттал Кривий Ріг» від 05.01.2017р. №17. (протокол засідання комісії від 09.08.2017 № 1129, 
посвідчення № 2017/4723.



Керівник лабораторії з контролю за виробництвом ТОВ «Павлівські мінерали» Гніденко Т. О. 
пройшла навчання з загального курсу охорона нраці (Законодавчих актів з охорони нраці, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки) в ТОВ «НА- 
ВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з пи
тань охорони праці створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 Головного управління Держ- 
праці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії від 01.08.2018 № 8/19. посвідчення 
№ 9884: пройшла навчання НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному тран
спорті» в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії з пе
ревірки знань з питань охорони праці створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії від 08. 08.2018 № 
8/53. посвідчення № 10390).

Майстер з ремонту та обслуговування електричних мереж та підстанцій ТОВ «Павлівські міне
рали» Захарченко Степан М иколайович пройшов навчання з загального курсу охорони праці (За
конодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробез- 
пеки. пожежної безпеки) в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці створеної на підставі наказу від 21.03.2018 
№  68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії від
01.08.2018 № 8/19. посвідчення № 10237): пройшов навчання (НПАОП 40.1-1.21-98) «Правила без
печної експлуатації електроустановок споживачів. «Правила пожежної безпеки в Україні» в ТОВ 
«НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ TIRHTP «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії від 01.08.2018 № 8/8. посвід
чення № 005665): пройшов навчання «Правил технічної експлуатації електроустановок спожива
чів» в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії з переві- 
рки знань створеної на підставі наказу від 10.01.2018 №  З ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол засідан
ня комісії від 31. 08.2018 №  8/164. посвідчення №  005665).

Відповідно до ст. 13 Закону України « Про охорону праці», на підприємстві переглянуті і діють 
положення з питань охорони праці, а саме: «Положення про систему управління охороною праці 
ТОВ «Павлівські мінерали», затверджено наказом Генерального директора від 04.09.2018 
№ 16/ОП: «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони пра
ці». затверджено наказом Генерального директора від 05.09.2018 № 19/ОП: «Положення про засто
сування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки», затверджено наказом Генера- 
льного директора від 05.09.2018 №  20/ОП.

Відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.09-07 «Ти
пове положення ПРО службу ОХОРОНИ праці», наказом по ТОВ «Павлівські мінерали» від 01.12.2014 
№ 01/он . на підприємстві діє служба з охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується гене
ральному директору. Функції служби з ОХОРОНИ праці виконує інженер з охорони праці Кияшко В. 
М.. призначений на посаду наказом по ТОВ «Павлівські мінерали» від 07.09.2018 № 26/ОП.

Згідно з НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем норматив
них актів з охорони праці, що діють на підприємстві», наказом Генерального директора від
05.09.2018 № 21/ОП затверджено «Порядок опрацювання і затвердження нормативних актів з охо
рони праці, що діють в ТОВ «Павлівські мінерали».

Для виконання робіт з підвищеною небезпекою пов’язаних з експлуатацією технологічних тран
спортних засобів, підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з охорони праці та 
промислової безпеки, які регламентують проведення цих робіт.

Професійно-кваліфікаційний склад працівників ТОВ «Павлівські мінерали» відповідає заявле
ному виду діяльності.



Відповідно до Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної ді
яльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що затверджено наказом 
Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336. наказом від 06.09.2018 
№ 25 в ТОВ «Павлівські мінерали» затверджені та введені в дію посадові інструкції.

Водії, трактористи-машиністи технологічних транспортних засобів ТОВ «Павлівські мінерали» 
закінчили професійне навчання і мають відповідні посвідчення та свідоцтва про присвоєння відпо
відної робітничої кваліфікації.

Згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», робітники ТОВ «Павлівські мінерали», зайняті на робо
тах з підвищеною небезпекою пов’язаних з експлуатацією технологічних транспортних засобів, згі
дно з програмою спеціального навчання з питань охорони праці прошли навчання та перевірку 
знань в комісії з питань охорони праці ТОВ «Павлівські мінерали» (протокол засідання комісії від
15.05.2019 № 17V

Відповідно по вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони пра
ці» на підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професі
ями та видами робіт підвищеної небезпеки, а саме: інструкція з охорони праці № 14/оп для мащи- 
ніста фронтального навантажувача, інструкція з охорони праці № 15/ои для машиніста бульдозера.

На вимоги НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і переві-  ̂
рки знань з питань охорони праці», в ТОВ «Павлівські мінерали» своєчасно проводяться інструк
тажі. які реєструються в відповідних журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», ст. 12 Закону України «Про дорож
ній рух», наказом від 06.09.2018 № 23/ОП відповідальною особою за безпечну експлуатацію і тех
нічний стан фронтального навантажувача L-34 та бульдозера Т-170Б призначено механіка цеху 
ТОВ «Павлівські мінерали» Бовт С. В., який пройшов навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 
ЦЕНТР «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці створе
ної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії від 01.08.2018 № 8/14, посвідчення № 10227): пройшов навчан
ня НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в ТОВ «НА
ВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з пи- 
тань охорони праці створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 Головного управління Держ
праці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії від 08.08.2018 № 8/53.посвідчення № 
10389): ПРОЙШОВ навчання НПАОП 27.0-4.02-90. НПАОП 27.5-6.01-79. «Керівництво роботами під
вищеної небезпеки та проведення цільового інструктажу з питань охорони прані для виконавців ро
біт» в учбовому центрі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці створеної на підставі наказу по підприємству ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» від 27.02.2018р. № 255 (протокол засідання комісії від 19.07.2018 № 1634. посвідчення 
№ 2018/4333).

Технологічні транспортні засоби ТОВ «Павлівські мінерали» надані в декларації відповідають 
вимогам: ст. 34 Закону України «Про дорожній рух». «Порядку відомчої реєстрації та ведення облі
ку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», затвердженого постановою 
Кабінету М іністрів України від 06.01.2010 № 8. «Порядку проведення огляду, випробування та екс
пертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної не
безпеки». затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2004 № 687, НПАОП 
0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших тех
нологічних транспортних засобів», іншим нормативним документам.

Для забезпечення надійної і безпечної експлуатації технологічних транспортних засобів протя
гом встановленого терміну служби, технологічні транспортні засоби ТОВ «Павлівські мінерали»



/

укомплектовані експлуатаційними документами.
Згідно з вимогами ст. 5. ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства, 

пов’язані з експлуатацією технологічних транспортних засобів своєчасно проходять психофізіоло
гічну експертизу та попередні (періодичні) медичні огляди.

Працівники підприємства, відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забез
печення роботодавцями охорони праці працівників», забезпечені санітарно-побутовими приміщен
нями.

Відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при вико
ристанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 
адміністрація ТОВ «Павлівські мінерали» забезпечує своєчасне придбання, комплектацію, збері
гання і видачу за призначенням сертифікованого спеціального одягу і взуття, засобів індивідуаль
ного захисту для працівників підприємства.

Відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про охорону праці», в ТОВ «Павлівські мінерали» 
розроблені та впроваджуються затверджені «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених но
рмативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони 
праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань на 2019 рік».

На підприємстві створений кабінет з охорони праці, який облаштований стендами, плакатами та 
іншими наглядними посібниками, що пропагують позитивний досвід роботи, створення здорових і 
безпечних умов праці в ТОВ «Павлівські мінерали».

(

Пилюрік В. А.

Декларація з а р е є с т р о в а 4 ^ ж і^ а л і  обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
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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.".


