
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

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

________ 51937, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, Дніпровський район, проспект Перемоги, буд. 23,
кв. 113_____________________________________________________________________________________________________

місцезнаходження,
_____________________________ код ЄДРПОУ 43639985_______________________________________________________

__________________ Директор Ісайкін Максим Володимирович______________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_________________ (098) 309 96 87 maksagrostroy.llc@9mail.com_______________________________________________
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, адреса електронної пошти;

______ 49098, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 80, та на об’єктах замовника 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 згідно з додатком 1 до Порядку і правил 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, 
яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 
екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.08.2002 № 1788. Страхування не проводиться тому, що об'єкт не відноситься до категорії 
підвищеної небезпеки, та устатковання, що декларується, не може нанести шкоду третім особам.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
____________________________________________23.07.2020_____________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Ісайкін Максим Володимирович____________________________________________________________________
(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:______________________

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, а саме: технологічне устатковання аміаковикористовуючого
виробництва________________________________________________________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:maksagrostroy.llc@9mail.com


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-8; на яких існує ризик виникнення травм -  4.__________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Структурні підрозділи ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ»: виробнича ділянка з виробництва 
металоконструкцій, офісне приміщення, розташовані за адресою: 49098, м. Дніпро, вул. Маршала 
Малиновського, буд. 80____________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 30\06-1 від 30.06.2020 призначено відповідальну особу за технічно справний стан і за 
безпечне виконання робіт під час монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування, реконструкції аміаковикористовуючого обладнання - інженера-механіка Галашевського 
Володимира Юрійовича, наказом № 03\07-1 від 03.07.2020 призначено особу відповідальну за безпечне 
виконання робіт на висоті -  інженера-механіка Галашевського Володимира Юрійовича, наказом № 
30/06-3 від 30.06.2020 призначено відповідальну особу за електробезпеку та електрогосподарство 
інженера-механіка Галашевського Володимира Юрійовича, який пройшов навчання і перевірку знань: 
НПАОП 24.1-1.07-10 «Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості» у ТОВ 
«Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 93-425 від 25.06.2020р); НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»_у ТОВ «Навчально-виробничий 
центр «Професійна безпека» (протокол № 96-431 від 02.07.2020р.); законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ 
«Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (виписка з протоколу № 83-405-20 від 
08.06.2020р.); НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 94-428 від 
30.06.2020р.); «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), НПАОП 40.1
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок», «Правил пожежної безпеки України» 
(Розділ 4 п.1) у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 94-428 від 
26.06.2020р) і присвоєно V гр. з електробезпеки.

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

Наказом № 16\06-1 від 16.06.2020р. створена служба охорони праці. Обов’язки служби охорони праці 
покладено на директора Ісайкіна Максима Володимировича, який пройшов навчання і перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» 
(виписка з протоколу № 81-401-20 від 05.06.2020р.).

наявністю служби охорони праці

Наказом №16\07-1від 16.07.2020р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників підприємства. Голова комісії: директор Ісайкін Максим Володимирович пройшов навчання 
та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна 
безпека» (виписка з протоколу № 81-401-20 від 05.06.2020р.), НПАОП 24.1-1.07-10 «Правил охорони 
праці для виробництв основної хімічної промисловості» у ТОВ «Навчально-виробничий центр 
«Професійна безпека» (протокол № 87-417-20 від 19.06.2020р.), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті»_у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека»



(протокол № 98-433 від 03.07.2020р.), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол 
№ 103-439 від 09.07.2020р.), «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок», «Правил пожежної безпеки 
України» (Розділ 4 п.1) у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 104
442 від 10.07.2020р), та члени комісії: інженер-механік Галашевський Володимир Юрійович пройшов 
навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна 
безпека» (виписка з протоколу № 83-405-20 від 08.06.2020р.), НПАОП 24.1-1.07-10, «Правил охорони 
праці для виробництв основної хімічної промисловості» у ТОВ «Навчально-виробничий центр 
«Професійна безпека» (протокол № 93-425 від 25.06.2020р.), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» 
(протокол № 96-431 від 02.07.2020р.), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол 
№ 94-428 від 30.06.2020р.), «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок», «Правил пожежної безпеки 
України» (Розділ 4 п.1) у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 94
428 від 26.06.2020р); інженер-технолог Рогов Олександр Олескандрович пройшов навчання та перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» 
(виписка з протоколу № 83-405-20 від 08.06.2020р.), НПАОП 24.1-1.07-10 «Правил охорони праці для 
виробництв основної хімічної промисловості» у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна 
безпека» (протокол № 93-425 від 25.06.2020р.), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 
96-431 від 02.07.2020р.),_НПАРП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»_у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 94-428 від 
30.06.2020р.), «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), НПАОП 40.1 -
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок», «Правил пожежної безпеки України» 
(Розділ 4 п.1) у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 94-428 від 
26.06.2020р); уповноважена найманими працівниками особа Бодров Віктор Павлович пройшов 
навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна 
безпека» (виписка з протоколу № 83-405-20 від 08.06.2020р.), НПАОП 24.1-1.07-10 «Правил охорони 
праці для виробництв основної хімічної промисловості» у ТОВ «Навчально-виробничий центр 
«Професійна безпека» (протокол № 93-425 від 25.06.2020р.); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті»_у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» 
(протокол № 96-431 від 02.07.2020р.),_НПАРП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»_у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол 
№ 94-428 від 30.06.2020р.), «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок», «Правил пожежної безпеки 
України» (Розділ 4 п.1) у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» (протокол № 94
428 від 26.06.2020р).

Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог НПАОП 0.00-6.03-93 
"Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві" в ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ» розроблені та затверджені нормативні акти про охорону 
праці, а саме:
- Положення про систему управління охороною праці у ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ», затверджене у 
першій редакції наказом від 09.07.2020 № 09\07-1;
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в 
ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ», затверджене у першій редакції наказом від 10.07.2020р.
№ 10\07-20;



- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, 
затверджене загальними зборами від 15.07.2020р.;___________________________________________________
- Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки та видачі наряд-допусків в 
структурних підрозділах ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ», затверджене наказом від 14.07.2020р. №14\07-1;
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ» засобами 
індивідуального захисту, затверджене наказом від 02.07.2020р. № 02\07-1;____________________________

На підприємстві організовано проведення навчання, інструктажів і стажування на робочому місці 
та перевірку знань згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки 
регламентується інструкціями з охорони праці за професіями та видами робіт. Після прийняття на 
роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться інструктажі з питань охорони праці з 
записом в «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань о хорони праці», «Журнал реєстрації 
інструктажів з питань пожежної безпеки» та "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці". Працівники проходять перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної 
ними роботи в комісії ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ» з перевірки знань з питань охорони праці.___________

Розроблені, затверджені та введені в дію, у відповідності до вимог "Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9 
інструкції з охорони праці за професіями, а саме: для працівників підприємства, що виконують роботи 
або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (наказ № 10\06-1 від 10.06.2020р., і наказ № 18\06-1 
від 18.06.2020), в тому числі: інструкція з охорони праці № 1 «Для всіх працівників ТОВ 
«МАКСАГРОСТРОЙ» - загальна»; інструкція з охорони праці № 2 «З надання долікарської допомоги 
потерпілим при нещасних випадках ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ»; інструкція з охорони праці № 4 «При 
виконанні вантажно-розвантажувальних робіт»; інструкція з охорони праці № 7 «Для осіб, які 
управляють вантажопідіймальними кранами з полу»; інструкція з охорони праці № 8 «для 
монтажника»; інструкція з охорони праці № 9 «Для електрогазозварника»; інструкція з охорони праці 
№ 10 «Під час виконання робіт на висоті»; інструкція з охорони праці № 11 «Під час монтажу 
тимчасових пересувних споруд для ведення підприємницької діяльності У ПРД-3».

Ведуться журнали реєстрації: вступного інструктажу; з питань охорони праці на робочому місці; 
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці; 
нещасних випадків на виробництві; видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; 
обліку та зберігання засобів захисту, реєстрації вантажопідіймальних кранів, реєстрацій 
вантажопідіймальних машин та механізмів.

Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом Мінпраці 
від 29.12.2004 №336, на. підприємстві розроблені посадові інструкції керівників і фахівців.
________ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246. на підприємстві 
організовано проведення медичних оглядів. У відповідності до вимог ст. 5 Закону України "Про охорону 
праці", працівники підприємства, що зайняті при експлуатації устатковання підвищеної небезпеки, 
проходять психофізіологічну експертизу.

Відповідно до п. 4.2, п. 4.5 розд. IV НПАО П 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", працівники ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ» 
забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, до складу яких входять: гардеробні, душові, 
вмивальники, туалети.

Професійно-кваліфікаційний склад працівників ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ», задіяних при 
експлуатації устатковання підвитттенної небезпеки, відповідає заявленому виду діяльності: 
електрогазозварники: Андрійченко Михайло Михайлович і Віннік Євген Олександрович пройшли 
навчання і перевірку знань інструкцій з охорони праці і нормативно-правових актів з охорони праці, що 
діють на, підприємстві, комісією, створеною на підставі наказу № 16\07-1від 16.07.2020р. у ТОВ 
«МАКСАГРОСТРОЙ», протокол перевірки знань з питань охорони праці № 1 від 16.07.2020 і протокол 
перевірки знань з питань охорони праці № 2 від 17.07.2020 відповідно, пройшли спеціальне навчання за 
професією і мають кваліфікаційні посвідчення електрогазозварника 4 р .;



Монтажник Бодров Віктор Павлович пройшов навчання і перевірку знань інструкцій з охорони праці і 
нормативно-правових актів з охорони праці, що діють на підприємстві, комісією, створеною на підставі 
наказу № 16\07- 1від 16.07.2020р. у ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ», протокол перевірки знань з питань 
охорони праці № 3 від 18.07.2020), різнороби: Мішичкін Дмитро Анатолійович і Марченко Андрій 
Олександрович пройшли навчання і перевірку знань інструкцій з охорони праці і нормативно-правових 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві, комісією, створеною на підставі наказу № 16 \07-1від 
16.07.2020р. у ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ», протокол перевірки знань з питань охорони праці № 4 від
18.07.2020._______________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання з охорони праці, та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на тимчасову пересувну споруду для 
ведення підприємницької діяльності УПРД-3: (технічний паспорт, інструкція з експлуатації, інструкція з 
монтажу, кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг, 
пов'язаних зі створенням об’єкта архітектури.)._____________________________________________________

Для забезпечення виконання виробничої програми в експлуатації знаходиться все необхідне 
обладнання інструменти і пристрої в технічно справному стані, а саме: зварювальні напівавтоматичні 
апарати Tesla Weld MIG/MAG/FCAW 290 і MOS Dnipro-M N 250 D; різак для ручного кисневого різання 
типу Р-1 «Донмет», шланги гумовоткані для газополум’яних робіт, риштування будівельні, набори
спеціаллізованого інструменту для слюсарних робіт, та інш._________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «МАКСАГРОСТРОЙ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальних вимог безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, а саме: 
костюм робочий, черевики, куртка утеплена, штани утеплені, каска захисна, рукавиці, окуляри захисні, 
монтажні пояса типу ПП2Д, пояси запобіжні лямочні 2ПЛ-К2 (2 од.), зачіпи тросові, карабіни сталеві 
(акти випробування та огляду технічного стану № 11-15 від 22.07.2020 р.), несучі і страхувальні канати, 
огороджувальні пристрої, плакати і знаки безпеки та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби 
індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, 
затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р..

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища., підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 
2020р».
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки. Підприємство має доступ до бази Інформаційно довідкової системи «ЛігаЗакон».
На підприємстві є в наявності нормативно-правова документація з охорони праці:

- Закон України «Про охорону праці»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»;
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 

працівників»
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;



- НГІАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;______________________________

- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці»; ____________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»_________________________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;____________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці»;______________
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;________
- НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості».___________________
- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»;
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»_____________________________________________
Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці. Підприємство має обладнаний куточок з Охорони праці, має обладнане 
робоче місце з комп'ютерним програмним комплексом з навчання і перевірки знань робітників. В 
наявності наглядна агітація з безпечних методів ведення робіт, презентації з охорони праці, надається
інформація прдд^ру»нання вимог, норм та правил з охорони праці, та нещасні випадки._______________

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М .В. Ісайкін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
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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.”.


