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В ідом ості про роб отод авц я Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю «E U T IT -U A »
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50008, Д н іп роп етровська обл.. м істо К ривий Ріг, вул. В олодим ира В еликого, будинок 43 д;
31158639
місцезнаходження,код згідно з ЄДРПОУ,

М артинов М и кол а М и кол ай ови ч , (056)4044867; office@ eutit-ua.com _______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,^ 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 тер и то р ії Д н іп р о п етр о в сько ї області та згідно укладених д оговорів підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф орм ація про н аявн ість договору страхування ц и віл ьн ої від п овід альн ості перед третім и
особам и стосовно від ш код уван н я наслідків м ож ливої ш коди
Згідно додатку 1 до п орядку та правил проведення страхування ц и віл ьн ої відповідальності перед
третім и особам и згідно п остан ови кабінету м іністрів № 1788 від 16.08.2002 року на TO B «EU TIT UA»
страхування
не
п роводиться.
так
як
п ідп ри єм ство
не
є
о б ’єктом
підви щ ен оїн еб езп еки_____ _______________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф орм ація про проведен н я добровільного аудиту з охорони праці

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, директор М артинов М и кол а М иколайович_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтвердж ую відповідність м атеріально-технічної бази та ум ов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки під час виконання таких робіт
п ідвищ еної небезпеки та/або експ луатац ії (застосування) таких м аш ин, м еханізм ів, устатковання
підвищ еної небезпеки:
роботи, щ о виконую ться на висоті понад 1.3 м етри;
роботи верхолазні;
роботи в колодязях, транш еях, котлованах, колекторах, зам кнутом у просторі (єм ностях,
трубопроводах);
зем ляні роботи, щ о виконую ться на глибині понад 2 метри або в зоні розташ ування
підзем них ком унікацій;
зберігання балонів із стисненим , зрідж еним , вибухонебезпечним газом (кисень, пропанбутаном);
зварю вальні роботи.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, тип або марка
які виконуються,

(за наявності), номер партії, дата виготовлення,

країна походження,

та/або експлуатуються (застосовуються), без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 11. на яких існує підвищ ений ризик вини кнен ня травм: 8
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (прим іщ ень): 1. виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів): 1 .
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ

Д иректор TO B «E U T IT -U A » М артинов M. М. пройш ов навчання та перевірку знань
законодавчих і норм ативно-правових актів з охорони праці, техн оген н ої безпеки, надзвичайних
ситуацій на виробництві, електробезпеки, правил пож еж ної безпеки, гігієни праці, надання
дом едичної д опом оги п отерпілим , загальн о-об ов’язкового страхування від нещ асних випадків на
виробництві та проф есійних захворю вань - протокол КП «Н авчально-виробничий центр»
Д ніпропетровської об ласн ої ради № 59 від 18.04.2018р.
Н аказом № 17- О П від 09.10.2019р. створено ком ісію з перевірки знань з питань охорони праці та
Н П А О П . що входять до обов'язків працівників підприєм ства, а саме:

голова комісії: директор М артинов М.М. - пройшов навчання та перевірку знань законодавчих і
нормативно-правових актів з охорони праці, техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій на
виробництві, електробезпеки, правил пожежної безпеки, гігієни праці, надання перш ої домедичної
допомоги потерпілим, загально-обов’язкового страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворю вань - протокол КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської
обласної ради № 59 від 18.04.2018р, посвідчення № 7576; НПАОГТ 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті» протокол КП «Навчально-виробничий центр»
Дніпропетровської обласної ради № 11 від 31.01.2019р., посвідчення № 10063; НПАОП 0.00-1.80-18
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання» - протокол КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської
обласної ради № 286 від 13.12.2018р.. посвідчення № 9961; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол КП «Навчальновиробничий центр» Дніпропетровської обласної ради № 274-1 від 06.12.2018р.. посвідчення №
9891; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
протокол «ЦПОН» № 966/4.20-19 від 17.10.2019р.. посвідчення № 966-19-04; НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - КП «Навчально-виробничий
центр» Дніпропетровської обласної ради № 42 від 11.04.2017р., посвідчення № 0004164 - IV група з
електробезпеки, до та понад 1000 В; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання» протокол КП «Навчально-виробничий центр» Д ніпропетровської обласної ради №
27 від 07.02.2019р.. посвідчення № 10180, НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол КП «Навчально-виробничий центр»
Дніпропетровської обласної ради № 189-3 від 27.12.2017р.. посвідчення № 7135; НПАОП 0.00-1.7716 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним
способом протокол ПП «КРІОЛ» № 690/4.11-19 від 09.10.2019р.. посвідчення № 00003336; та з
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких
належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол КП «Навчальновиробничого центра» Дніпропетровської обласної ради № 58-2 від 18.04.2018р.. посвідчення №
03056996.
члени комісії: заст упник генерального директора (інж енер з охорони праці) Харламов
Сергій Ю рійович, пройшов навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів
з охорони праці, а саме: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної
допомоги потерпілим в разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПЗ
«Центр професійної освіти і навчання» № 311 від 29.03.2019р., посвідчення № 311-19-10; НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол ПЗ «Центр
професійної освіти і навчання» № 335 від 05.04.2019р.. посвідчення № 335-19-07; НПАОП 0.001.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання» - КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської
обласної ради № 286 від 13.12.2018р.. посвідчення № 9960; НП АО П 0.00-1.81-18 «Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол КП «Навчальновиробничий центр» Дніпропетровської обласної ради № 274-1 від 06.12.2018р.. посвідчення № 9890;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
протокол «ЦПОН» № 966/4.20-19 від 17.10.2019р., посвідчення № 966-19-08; НПАОП 0.00-1.77-16
«Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним
способом протокол ПП «КРІОЛ» № 690/4.1 1-19 від 09.10.2019р.. посвідчення № 00003337; НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол КП
«Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради № 42 від 11.04.2017р..
посвідчення № 0004165 - V група з електробезпеки, до та понад 1000 В; НПАОП 0.00-1.76-15
«Правила безпеки систем газопостачання» протокол КП «Навчально-виробничий центр»
Дніпропетровської обласної ради № 27 від 07.02.2019р.. посвідчення № 10179. з питань пожежної
безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання
або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»
№ 324 від 29.03.2019р.. посвідчення № 030506995.
комерційний директор Синиця Олександр А нат олійович. пройш ов навчання та перевірку
знань законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, техногенної безпеки,
надзвичайних ситуацій на виробництві, електробезпеки, правил пожежної безпеки, гігієни праці,
надання першої домедичної допомоги потерпілим, загально-обов’язкового страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворю вань,- протокол КП «Навчально-

виробничий центр» Д ніпропетровської обласної ради № 195-3 від 27.12.2017р, посвідчення № 7142;
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під ^ас виконання робіт на висоті» протокол КП
«Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради № 171 від 23.11.2017р.,
посвідчення № 6955; НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та
нерудних корисних копалин підземним способом протокол ПП «КРІОЛ» № 690/4.11-19 від
09.10.2019р.. посвідчення № 00003338; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час
вантажно-навантажувальних
робіт»
протокол
КП
«Навчально-виробничий
центр»
Дніпропетровської обласної ради № 178 від 13.12.2017р., посвідчення № 7085; НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол КП
«Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради № 188 від 26.12.2018р..
посвідчення № 7122; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями» протокол «НПОН» № 966/4.20-19 від 17.10.2019р., посвідчення № 966-19-09;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол
КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради № 180 від 06.12.2017р.,
посвідчення № 004507 - IV група з електробезпеки, до 1000 В; НП АО П 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» - протокол КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської
обласної ради № 189-3 від 27.12.2017р.. посвідчення № 7136 та з питань пожежної безпеки
посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або
забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол КП «Навчально-виробничий центр»
Дніпропетровської обласної ради № 177 від 06.12.2017р., посвідчення № 03056814.
Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи управління
охороною праці на підприємстві є «Положення про систему управління охороною праці»,
затверджене наказом № 3-ОП від 04.10.2019.
Наказом № 12-ОП від 07.10.2019р. по підприємству функції відповідальної особи за
електрогосподарство підприємства покладено на директора М артинова М .М .. атестованого в
установленому порядку на знання НПАОП 40.1-1.21-98 - IV група з електробезпеки, до та понад
1000 ВУ
Наказом № 13-ОП від 07.10.2019р. комерційного директора TOB "EUTIT-UA" Синицю О. А.,
який пройшов відповідну підготовку з питань ОП. ПБ та НП АО П - призначено відповідальною
особою за безпечне виконання робіт, а саме:
- робіт на висоті, використання, облік, зберігання у справному стані та періодичні випробування
запобіжних поясів та страховальних канатів;
- в колодязях, котлованах, траншеях і в замкнутому просторі;
- земляних, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних транспортних засобів;
- зберігання експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 0.05 М па (кисень, зріджений
газ), вибухонебезпечним газом;
- зварювальних робіт.
Наказом № Р8-ОП від 04.10.2019р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції
відповідальних інженерно - технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені
вимоги з питань охорони праці.
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Наказом по підприємству № 1-ОП від 03.10.2019р. функції служби охорони праці покладено на
заступника генерального директора (за сумісництвом) Х арламова Сергія Ю рійовича, який має
відповідну підготовку з питань охорони праці та діє, згідно затвердженого та веденого в дію
наказом № 2-ОП від 0 3 .10.2019р. «Положення про службу ОП».
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Наказом № 7-ОП від 04.10.2019р. на підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію
інструкції з охорони праці, які видаються робітникам на руки під підпис у відповідності до професії
та видів робіт, в тому числі при виконанні декларованих робіт: № 7 - При виконанні робіт
верхолазних та на висоті; № 15 - По наданню домедичної допомоги; № 8 - При земляних роботах, які
виконуються в зоні розташування підземних комунікацій і на глибині 2 м; № 10 - При виконанні
зварювальних робіт; № 16 - При роботі в колодязях, шурфах, транш еях, котлованах, колекторах, в
замкнутому просторі та інші.
При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під особистий
підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних оглядів

працівників певних категорій», яке введено на підприємстві в дію наказом № 16-ОП від
08.10.2019 р .
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань
охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом № Ю-ОП
від 07.10.2019 p.. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для
перевірки знань з охорони праці. Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу
здійснюється після проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів
праці, а також проведення інструктажу на робочому місці, згідно «Положення про організацію
стажування новоприйнятих працівників», введено в дію на підприємстві наказом № 11-ОП від
07.10.2019р. У відповідності до вимог чинного законодавства в ТОВ ведуться: журнал реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці
на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового
інструктажів, тощо: за інструкцією з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної
небезпеки, яку робітники виконують під час трудової діяльності.
Наказом № 5-ОП від 04.10.2019р. затверджений Перелік робіт підвищеної небезпеки. Працівники
задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну кваліфікацію
(кваліфікаційні посвідчення не нижче 3 розряду), а саме: Синиця А. А. - свідоцтво №501-19-01 про те.
що йому присвоєна кваліфікація 5-го розряду з професії монтажник санітарно-технічних систем та
устаткування, видане ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»; Пташніков О.М. - свідоцтво №548-1902 про те, що йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії монтажник технологічного
устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, свідоцтво № 501-19-02 про те. що йому присвоєна
кваліфікація 4-го розряду з професії монтажник санітарно-технічних систем та устаткування, видане ПЗ
«Центр професійної освіти і навчання», свідоцтво №402-19-01 про те. що йому присвоєна кваліфікація
4-го розряду з професії газорізальник, виданого ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», свідоцтво
№634-19-02 про те. що йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії слюсар - ремонтник,
виданого ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»; Павлиш О.В,- свідоцтво №634-19-01 про те, що
йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії слюсар - ремонтник, виданого ПЗ «Центр
професійної освіти і навчання», свідоцтво №548-19-01 про те. що йому присвоєна кваліфікація 4-го
розряду з професії монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, виданого
ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», свідоцтво № 004098-Б про те. що йому присвоєна
кваліфікація 3-го розряду з професії монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій,
виданого «Навчально - виробничим центром» Дніпропетровської обласної ради.
Робітники підприємства проходять навчання з питань охорони праці та НПАОП. що входять до їх
обов’язків на підприємстві - протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та
НПАОП TOB «EUTIT-UA» № 1. 2 від 10.10.2019р.)
Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом № 14-ОП від 08.10.2019р. затверджено та введено в дію «Положення про порядок
проведення робіт підвищ еної небезпеки, які оформлюються нарядом-допуском». Вказані у
декларації види робіт підвищ еної небезпеки виконуються працівниками TOB «EUTIT-UA»
відповідно до Проектно - технологічної документації та розроблених і погоджених з
підприємствами замовниками Проектів виконання робіт. В тому числі при виконанні земляних
робіт отримується дозвіл від організацій, комунікації яких розташовані в зоні робіт. Застосування
землерийних машин під час виконання земляних робіт здійсню ється згідно вимог чинного
законодавства з укладанням відповідних договорів оренди (ДОГОВІР надання послуг з ТОВ
«УКРМ ОНТАЖ СПЕЦБУД» № 10/2019 від 01.08.19р.. яке має відповідний дозвіл на експлуатацію
№ 0606.19.12 та Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці реєстраційний № 301020-044563-123-06-2018 від 12.07.2018р.).
В наявності на підприємстві є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби
виробництва та наглядні посібники. Під час роботи використовується:
-набір слюсарних справних інструментів, драбини, риштування та інші засоби виробництва,
-комплект газополум'яної апаратури (протоколи випробувань № 158100 - 158103 від 15.11.2019р.
ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС». згідно договору № ДГ-19 від 13.11.2019р.).
-електричний
інструмент.
зварювальне
обладнання:
Кутова
ш ліфувальна
машинка
DeW ALT.DW E4217. кутова ш ліфувальна машинка DcW ALT.DW E4579. дрель-міксер COM PASS

HM-130E-2, зварний інвертор Tesla М М А 295. зварний інвертор ВДІ-280 ДНІПРО, зварний
напівавтомат "VARIO-SYNERGIC" 5000. Випрямовувач зварний ВД-131 (протокол випробувань №
50-11/19 від 18.11.2019р. ТОВ «БІЗНЕСІННОВАЦІЇ». свідоцтво про відповідність системи
вимірювання вимогам системи ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0040/18 від 05.12.2018р.. згідно договору
№5-11-19 від 15.11.2019р.)__________________ ___________ _____________________________
експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту
відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які маю ть відповідні захисні властивості, в
тому числі для виконання верхолазних робіт. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно
до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313. з видачою актів, відповідно
діючих нормативно - правових документів. Пояси запобіжні - свідоцтво про прийняття № № 000005.
000006 від 10.10.19р моделі 1ПЛ-К - Україна (2 од.), захисні окуляри, зварювальні щитки із
захисним світлофільтром, захисні каски - використовується за призначенням, у технічно справному
стані та видається працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо їх методів
застосування та використання, про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку,
згідно нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника. Наказом № 15ОП від 08.10.2019р. затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту,
що
надходять
на
підприємство
на відповідність
вимогам
нормативних документів
засобів індивідуального захисту,

TOB «EUTIT-UA» забезпечено нормативно-правовою документацію - (Закон України «Про
охорону праці». - НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки». - НПАОП 0.00-4.21-04
«Типове положення про службу 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 0.00-6.03-93 «Про 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 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під
час експлуатації обладнання, що працює під тиском». - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем
газопостачання». - НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». - НПАОП
0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. - НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів». ПУЕ «Правила улаштування електроустановок». - НАПБ
А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної
небезпеки, які декларуються. Реєстр діючих НПАОП на підприємстві затвержено наказом №9-ОП від
07.10.2019р.
У TOB «EUTIT-UA» є кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою, навчальними та наочними
посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевих
нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними
програмами, необхідно для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового
законодавства і охорони праці.
М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і
промислової безпеки, під час виконання робіт, які декларуються.
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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, устаткування 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.".

