
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально -технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АКВАПЛАСТ»_________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

32974593, 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська, будинок 9.
Єфименко Михайло Вікторович. Телефон (056) 440-48-28__________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,
Адреса електронної пошти: aguaplast.office@gmail.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, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підряду_____________________________________________
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 ПАТ «СК Українська страхова

(найменування страхової компанії,
група». Договір № 73-0402-19-00001 від 08.04.2020, діє по 08.04.2021______________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.05.2020 р.______________
(дата проведення аудиту)

Я, Єфименко Михайло Вікторович_____: _________________________________
(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: а саме:_______________________________________________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Технологічні транспортні засоби:

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
Міні-екскаватор-марка KUBOTA U25-3, реєстраційний № 50063АЕ, р/в. 2008, зав.№ 21941, 
маса маини 2551 кг., Японія. зареєстровано в управлінні Держпраці у Рівненській обл.
13.08.2018 р._____________________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Навантажувач гусеничний-реєстраційний № 18402ВК, марка VOLVO EC35, р/в 2001, Швеція. 
зареєстровано в територіальному управлінні Держгірпромнагляду України по Рівненській обл. 
31.06.2009р._____________________________________________________________________________

Вантажопідіймальні крани ;
Кран стріловий автомобільний КС-45717К-1, вантажопідйомністю 25т., 2005 р/в., Росія.
Кран автомобільний КС-3577, вантажопідйомністю 12,5 т, 1987 р/в., СРСР.
Кран автомобільний КС-3577-3-1, вантажопідйомністю 14 т., 1990 р/в., СРСР.

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
Кількість робочих місць 11, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

mailto:aguaplast.office@gmail.com


Договір оренди №1/2018 від 03.01.2018 р., з ТОВ «ПРОМБУДБАЗА м. Кривий Ріг, вул. Серго,
буд.8.___________________________________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель. і споруд (приміщень),
- 50066, Дніпропетровська область., м. Кривий Ріг, вул. Двінська, буд. 9._______________
- Роботи виконуються на об’єктах замовника, згідно укладених договорів на території України

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., начальник відділу 
з охорони праці Тищенко І.В., інженер з охорони праці Озеранська А.В., пройшли навчання в 
ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки.
Протокол №296 від 21.04.2017 р. - директор Єфименко М.В.,_______________________________
Протокол №076 від 26.01.2018 р. - головний інженер Губарь А.О.___________________________
Протокол №1043 від 21.09.2018 -  начальник відділу з охорони праці Тищенко І.В.____________
Протокол №1043 від 07.12.2018 - інженер з охорони праці Озеранська А.В._________________

Головний енергетик Абрамов О.В., пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки._______________________________________________________
Протокол № 11/152 від 27.11.2019 р. -  головний енергетик Абрамов О.С.____________________

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці 
Озеранська А.В. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладннання, що працює під
тиском».________________________________________________________________________________
Протокол №895 від 17.08.2018 р. - директор Єфименко М.В.,
Протокол №065 від 26.01.2018 р. - головний інженер Губарь А.О.
Протокол №1038 від 21.09.2018 -  начальник відділу з охорони праці Тищенко І.В.
Протокол №1376 від 14.12.2018 - інженер з охорони праці Озеранська А.В.
Головний енергетик Абрамов О.В пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладннання, що працює під тиском».
Протокол № 11/164 від 28.11.2019 р. -  головний енергетик Абрамов О.С.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці 
Озеранська А.В. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
Протокол №1118 від 15.12.2017 р. - директор Єфименко М.В.,
Протокол №080 від 26.01.2018 р. - головний інженер Губарь А.О.
Протокол №1032 від 21.09.2018 -  начальник відділу з охорони праці Тищенко І.В.
Протокол №1353 від 07.12.2018 - інженер з охорони праці Озеранська А.В.
Посвідчення № 466-18-05 від 27.04.2018 р. - начальник випробувальної лабораторії Замараєв 
М.М.
Протокол № 11/152 від 27.11.2019 р. -  головний енергетик Абрамов О.С.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці 
Озеранська А.В. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V 
група з електробезпеки до і вище 1000 В.
Протокол №44-18 від 25.07.2018 р. - директор Єфименко М.В.,
Протокол №059 від 26.01.2018 р. - головний інженер Губарь А.О.
Посвідчення № 1051-18-01 від 21.09.2018 р. - начальник відділу з охорони праці Тищенко І.В. 
ТТТ група з електробезпеки до 1000 В
Протокол № 1365-18-09 від 07.12.2018р. - інженер з охорони праці Озеранська. А.В. ТТТ група з 
електробезпеки до 1000 В.



Посвідчення № 15232 від 27.11.2019 р. -  головний енергетик Абрамов О.С. V група з
електробезпеки до 1000 В._______________________________________________________________

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., начальник відділу з охорони 
праці Тищенко І.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в
комісії_____Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
НПАОП 0.00-1.76-1 «Правила безпеки систем газопостачання».____________________________
Протокол №10 від 23.02.2018 р. - директор Єфименко М.В.,________________________________
Протокол №10 від 23.02.2018 р. - головний інженер Губарь А.О.,___________________________
Протокол №180 від 28.11.2018 р.- начальник відділу з охорони праці Тищенко І.В.__________

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., начальник відділу з охорони 
праці Тищенко І.В. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Системи 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А 2.2-2
2009)».__________________________________________________________________________________
Протокол №44 від 25.07.2018 р. - директор Єфименко М.В.,________________________________
Протокол №44 від 25.07.2018 р. - головний інженер Губарь А.О..___________________________
Протокол №11/24 від 27.11.2018р.- начальник відділу з охорони праці Тищенко І.В.__________

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., начальник відділу з охорони 
праці Тищенко І.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».________________________________________
Протокол №10 від 23.02.2018 р. - директор Єфименко М.В.,________________________________
Протокол №10 від 23.02.2018 р. - головний інженер Губарь А.О.,___________________________
Протокол №180 від 28.11.2018 р.- начальник відділу з охорони праці Тищенко І.В.__________
Протокол №180 від 28.11.2018 р. - начальник дільниці Ковальчук С.О._______________________

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., начальник відділу з охорони 
праці Тищенко І.В. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт». Протокол №2/72 від 28.11.2018 р.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці 
Озяблий Б.В. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та 
перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті». Протокол №317 від 26.11.2018р

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., начальник відділу з охорони 
праці Тищенко І.В. пройшли навчання в ПЗ «ГТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил 
охорони праці під час вантажно-развантажувальних робіт» Протокол №321 від 30.11.2018р 

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., начальник відділу з охорони 
праці Тищенко І.В. пройшли навчання в ПЗ «ГТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
Протокол №726 від 13.07.2018 р. - директор Єфименко М.В.,
Протокол №782 від 09.08.2019 р. головний інженер Губарь А.О.
Протокол №782 від 09.08.2019 р. начальник відділу з охорони праці Тищенко І.В.
Протокол № № 1035 від 21.09.2018 р. - начальник відділу з охорони праці Тищенко І.В. 
Протокол №1354 від 07.12.2018 р. інженер з охорони праці Озеранська А.В.
Протокол №705 від 06.07.2018 р. - начальник дільниці Ковальчук С.О.

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення
відповідальних осіб:________________________________________________________________
Наказом №29 ОТ від 30.03.2020 р. відповідальною особою за збереження в технічно -
справному стані інструменту призначено головного інженера Губаря А.О.______________
Наказом №30 ОТ від 30.03.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на 
висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та 
зберігання поясів та пристосувань призначено головного інженера Губаря А.О._________



Наказом №33 ОТ від 30.03.2020 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми
призначено головного інженера Губаря А.О.______________________________________________
Наказом №31 ОТ від 30.03.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство 
підприємства призначено головного енергетика Абрамова О.С._____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом №15 ОП від 14.02.2018 р. створений відділ з охорони праці та призначений
начальник відділу з охорони праці -  Тищенко І.В._________________________________________
Наказ №1 ОП від 02.01.2020 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони
праці.______________________________________________________________________________
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
наказом по підприємству ТОВ «АКВАПЛАСТ» створена комісія з перевірки знань
працівників з питань охорони праці у складі:_______________________________________________
Голова комісії________директор Єфименко М.В.___________________________________________
Члени комісії________ директор з економіки Демченко П.С_________________________________
_____________________ інженер з охорони праці Озеранська А.В._____________________________
_____________________ начальник дільниці Ковальчук С.О.__________________________________

На підприємстві створено службу охорони праці згідно «Положення про службу охорони
праці зі зміною №1 (наказ №16 ОП від 14.02.2020 р.)»________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці (наказ №74 ОП від 20.08.2018_________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №74 ОП від 20.08.2018
ЕЛ
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 36 ОП від 02.10.2018 р.).
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №36 ОП від
02.10.2018 р.).______________________________________________________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №68 ОП від 15.08.2018 р.)._________________
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на. підприємстві.______________________
- Журнал протоколів перевірки знань._______________________________________________
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «АКВАПЛАСТ» спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №74 ОП від 20.08.2018 р.).
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ № 15 ОП 
від 02.04.2019 р.).___________________________________________________________________
- Наказ №15 ОП від 02.04.2018 р. про проходження обов’язкового медичного огляду при 
прийомі на роботу та періодично.____________________________________________________
- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на 
роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання. 
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці:
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці___________________________
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.____________________________________
-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.________________________________
-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями._____________________________________
-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків._______________________________
-Журнал протоколів перевірки знань.______________________________________________________
-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інша,._____________________
Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією 
підприємства створеною наказом директора ТОВ «АКВАПЛАСТ» №3-ОП від 02.04.2018 р. та 
мають відповідні посвідчення, а саме:
Екскаваторник Павленко Є.О. видане Держсільгосінспекція за професією тракторист- 
машиніст-посвідчення серія АТ №04536 від 08.11 2017 р.
Машиніст крана ( кранівник) Євсюков М.О. Індустріальний коледж «КНУ» за кваліфікацію 
механік диплом №Е 15№091057 від 06.06.15р.,Центр перепідготовки кадрів № 6 м. Кривий 
Ріг за кваліфікацією машиніст крану, посвідчення №724 від 27.10.07.



Всі працівники ТОВ «АКВАПЛАСТ» пройшли навчання та перевірку знань в комісії
підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони 
праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в
обсязі виконуваних робіт. Протокол №3 від 18.05.2018 р.___________________________________

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами, інструкціями з охорони
праці, а також експлуатаційною документацією на засоби праці._______________________
-Інструкція №1 з ОП «Загальна для всіх професій»_________________________________________
-Інструкція №3 з ОП «Для кранівників стрілових, самохідних кранів».______________________
-Інструкція №12 з ОП «При виконанні робіт на висоті»_____________________________________
-Інструкція №15 з ОП «Для машиніста ГПМ»______________________________________________
-Інструкція №16 з ОП «По пожежної безпеки при производстве будівельно-монтажних робіт»
-Інструкція №18 з ОП «При роботі на підіймачах, підвисних колисках»______________________
-Інструкція №21 з ОП «Для водія транспортных средств»___________________________________

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

Організація навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників 
здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.__________

експлуатаційної документації,
Згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 

при використанні працівниками засобів індивідуального захисту «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту. Придбання, комплектування, видача та утримання 
засобів індивідуального захисту здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з 
охорони праці.___________________________________________________________________________
- Закон України «Про охорону праці»
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт_ 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки».
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 
26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 
2018 р. №48).
-Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском .
- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, 
що діють на. підприємстві.
-НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників.

засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечено законодавчими, нормативно-правовими актами, 

нормативними документами, стандартами, кодексами усталеної практики, будівельними 
нормами, технічними умовами, в необхідному обсязі згідно заявлених напрямків діяльності.
Нормативна база підтримується в належному стані._________________________________________

Для виконання заявлених робіт у підприємства є в наявності необхідна матеріально- 
технічна база. Рівень оснащеності обладнанням, інструментом та пристроями, приладами, 
автотранспортом, засобами вимірювальної техніки, засобами оргтехніки і зв’язку, а також 
іншими засобами праці відповідає заявленим роботам. На обладнання є в наявності



експлуатаційна документація. Засоби праці утримуються згідно з вимогами законодавства та
експлуатаційної документації.________________________________ ___________________________
Міні-екскаватор-марка KUBOTA U25-3, реєстраційний № 50063АЕ, р/в. 2008, зав.№ 21941, 
маса маини 2551 кг., Японія. Свідоцтво про реєстрацію Серія ТЕ №147442. Рівненська обл. 
Навантажувач гусеничний-реєстраційний № 18402ВК, марка VOLVO ЕС35. р/в 2001, Швеція.
Свідоцтво реєстрації Серія ТБ №671284.Рівненська обл.____________________________________
Кран стріловий автомобільний КС-45717К-1, вантажопідйомністю 25т„ 2005 p/в.. Росія. ПТО 
12.04.2019 року . ЧТО 12.04.2019 р о к у . В ТОВ «ПРОМТЕХ7ТТАГНОСТИКА»
Кран автомобільний КС-3577, вантажопідйомністю 12,5 т, 1987 p/в.. СРСР. ПТО 26.04.2019
р о к у  . ЧТО 26.04.2019 р о к у . В ТОВ «ПРОМТЕХДІ АГНОСТИКА»__________________________
Кран автомобільний КС-3577-3-1, вантажопідйомністю 14 т„ 1990 p/в.. СРСР. ПТО 26.07.2019
року . ЧТО 26.07.2019 року. В ТОВ «ПРОМТЕХДІАГНОСТИКА»__________________________

На підприємстві розроблено та затверджено перелік питань для перевірки знань з 
охорони праці працівників. Навчання з питань охорони праці в частині організації 
навчального процесу (нормативно-правове та матеріально-технічне забезпечення, формування 
навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної 
документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно тю вимог чинного 
законодавства. С необхідні нормативно- правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.______________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.В. Сфименко______

(підпис) (ініціали та прізвище)

07 вересня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі

Держпраці /6  2(Ь^>. №

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.



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області


