
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО______

_______________________ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»____________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50095. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, будинок 1
місцезнаходження.

_____________________________код ЄДРПОУ 24432974___________________ ______
код згідно з ЄДРПОУ,

____________керівник -  генеральний директор Лонгобардо Мауро_______________
прізвище, ім ’я та  по батькові керівнику,

тел./факс +38 (056) 499-32-33; +38(056) 499-85-50, amkr@arcelomiittal.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;

_____ Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарю-

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

вання перед третіми особами № 4422.0000058/11 від 28.12.2017 з ПрАТ «Страхова 
компанія «Саламандра» та додаткова угода від 06.12.2019 № 2, терміном дії до 
31.12.2020 включно.__________________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 21.09.2020
(дата проведення аудиту)

_____ Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромТехДіагностика»________

Я, Лонгобардо Мауро___________________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани, а саме:_________________________________________
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

- кран мостовий електричний двобалковий опорний КМ-12,5-10,5-9.0-АЗ-УЗ, рік
тип або марка (за наявності), номер партії,

виготовлення -  2020. країна-виробник -  Україна;_______________________________
дата виготовлення, країна походження, які

і------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

mailto:amkr@arcelomiittal.com
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19843 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм -  8800
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: адміністративні та виробничі споруди за адресою: м.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1_____________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Генеральний директор Мауро Лонгобардо. начальник 
управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ Сьомій М.М.. в.о. начальника 
управління з промислової безпеки департаменту з ОП та ПБ Мельник С.С.. 
заступник начальника управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ 
Приймак А.П., фахівець з навчання департаменту з персоналу Антонова О.В.. 
менеджер з котлонагляду Дердіященко Б.В., менеджер з навчання і договірної 
роботи управління з. охорони праці департаменту з ОП та ПБ Кріпак С.В., директор 
енергетичного департаменту-головний енергетик Цюпик С.Л. пройшли навчання із 
загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (протоколи засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 31.05.2018№ 184-18. від 31Л0.2019 №
ОП387-19. від 17.04.2020 № 9/2-20).___________________________________________
_____ Заступник начальника управління з охорони праці (охорона праці
металургійного виробництва) управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ 
Пархоменко О.О., менеджер з пожежної безпеки Сердечний А.О. пройшли 
навчання із загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний 
центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.02.2020 № ОП9-2Р)._______
_____ Заступник начальника управління з охорони праці (охорона праці
металургійного виробництва) управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ 
Пархоменко О.О., фахівець з навчання департаменту з персоналу Антонова О.В., 
менеджер з котлонагляду Дердіященко Б.В., менеджер з навчання і договірної 
роботи управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ Кріпак С.В., 
заступник начальника управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ 
Приймак А.П. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском в ДП «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.08.2018 № 328-
181_______________________________________________________________ =---------
_____ Заступник директора енергетичного департаменту з електрогосподарства
Калдарарь О.П. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В), начальник цеху мереж і підстанцій 
Балахнін Q.I. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000 В), начальник відділу з енергонагляду УЕД Ганик К.А. (V 
група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і 
вище 1000 В), інші посадові та відповідальні особи пройшли навчання з НПАОП 
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила 
експлуатації електрозахисних засобів. Правил улаштування електроустановок в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпарці» та перевірку знань в комісії



з

Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
31.01.2018 № 7-18____________________________________________________________
______3 метою організації відомчого нагляду за безпечною експлуатацією
вантажопідіймальних кранів і машин, призначений начальник бюро котлонагляду 
департаменту з промислової безпеки Кучеренко A.I. (наказ по підприємству від 
22.01.2016 року № 73). Начальник бюро котлонагляду департаменту з промислової 
безпеки Кучеренко A.I. пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» з загального курсу «Охорона праці» 
протокол від 10.11.2017 року № 445-17 та на право проведення технічного огляду 
вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів (посвідчення експерта технічного 
з промислової безпеки від 15.11.2017 року № 169-05-19. Дійсне до 15.11.2020 року).
_____ Відповідно до СТП 196-14:2020 Навчання з охорони праці та пожежної
безпеки. Система управління охороною праці, на підприємстві створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки у керівників і 
спеціалістів у наступному складі:______________________
голова комісії:____________ ___________________________________________________
-  начальник управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ Сьомій О.О.; 
заступник голови комісії: ___________________________________________________
-  в.о. начальника управління з промислової безпеки департаменту з ОП та ПБ
Мельник С.С.;________________________________________ _______________________
члени комісій________________________________________________________________
-  фахівець з навчання департаменту з персоналу Антонова О.В.;________________
-  начальник газорятувальної служби управління з промислової безпёки 
департаменту з ОП та ПБ Леонов С.О.;________________________________________
-  менеджер з котлонагляду Дердіященко Б .В.;__________________________________
-  менеджер з пожежної безпеки Сердечний А.О.:_______________________________
-  представник профспілкової організації (за узгодженням);_____________________
-  представник ДПРЗ (за узгодженням).________________________________________
______3 метою удосконалення рівня професійної кваліфікації та компетентності
персоналу, ефективності та якості професійно-технічного навчання персоналу
підприємства затверджено плани професійно-технічного навчання робочих у 
структурних підрозділах підприємства. Наказом від 18.03.2020 № 279 створено
кваліфікаційні комісії з приймання екзаменів у персоналу підприємства._________
_____ Керівники та фахівці підприємства, члени комісій з перевірки знань з питань
охорони праці пройшли навчання і перевірку знань нормативних актів з охорони 
праці згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та СТП 196-14:2020 
«Навчання з охорони праці та пожежної безпеки. Система управління охороною
праці» (затверджено 28.05.2020). __________________________________________
_____ Розпорядженням по теплоелектроцентралі від 03.06.2020 № 717 призначені
відповідальні особи у відповідних цехах ТЕЦ за безпечну експлуатацію ВПМ.
_____ Працівники, що експлуатують устатковання підвищеної небезпеки навчені та
мають відповідні.посвідчення: _______________________________________________

машиніст крана Кононенко Л.А. здобула професію машиніста крана 5 
розряду в УП ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг (протокол засідання 
кваліфікаційної комісії від 03.12.2018 р о к у  № 2814). (протокол повторної перевірки 
знань від 12.08.2020 року № 363)._____________________________________________
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_____ Працівники, що експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, пройшли
навчання та перевірку знань з питань законодавчих і нормативних актів з охорони 
праці, інструкцій, ПББЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, пожежної безпеки в комісії підприємства.

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

_____ Накази з охорони праці:________________________________________________
•  Наказом від 30.04.2019 року № 468 переглянута структура служби охорони праці 
та створено департамент з охорони праці та промислової безпеки._______________
•  Наказ № 279 від 18.03.2020р. про затвердження плану професійно-технічного 
навчання персоналу на 2020 рік та затвердження складу комісій з перевірки знань з 
питань охорони праці за напрямками.__________________________________________
•  Наказ № 2 від 03.01.2020р. про введення в дію переліку нормативно-правових 
документів з ОП та ПБ.______________________________________________________
•  Наказом від 18.01.2019 № 58 «Про призначення складу центральної постійно- 
діючої кваліфікаційної комісії з перевірки знань ПТЕЕС. ПБЕЕС та ПУЕ» створено 
центральну комісію ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» з перевірки знань 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ у відповідальних за електрогосподарство, їх заступників, а 
також членів кваліфікаційних комісій структу рних підрозділів. Голова комісії -  
засту пник генерального директора з виробництва Іванов О.В., члени комісії:

-заступник директора енергетичного департаменту з електрогосподарства 
Калдарарь О.П.;

-начальник цеху мереж і підстанцій металургійного виробництва 
енергетичного департаменту Балахнін О.І.;

-начальник відділу з енергонагляду УЕД Ганик К.А.;
-представник Держенергонагляду (за узгодженням);
-представник Держпраці (за узгодженням);
-представник профспілки (за узгодженням).

Цим же наказом створена комісія з перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС, ПУЕ, охорони 
праці та пожежної безпеки у відповідальних за електрогосподарство, а також їх 
заступників у структурних підрозділах.;_______________________________________
•  Наказом від 18.01.2019 року № 56 призначено осіб відповідальних за 
електрогосподарство підприємства;___________________________________________
•  Наказ від 31.12.2019р. № 1434 про проведення медичних оглядів в 2020 році.
_____ Робітники, які експлуатують устатковання підвищеної небезпеки, щокварталу
проходять інструктажі і один раз на рік -  спеціальне навчання і перевірку знань з
питань охорони праці.________________________________________________________
_____ Працівники, які експлуатують устатковання підвищеної небезпеки, навчені та
мають відповідні посвідчення та свідоцтва, отримані у відповідних навчальних 
закладах. Кількість працівників визначена штатним розкладом та залежить від 
режиму роботи структурного підрозділу у якому виконуються заявлені роботи
підвищеної небезпеки._______________________________________________________
_____ Згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на
підприємстві переглянуте та введене у дію «Положення про службу охорони праці» 
П 196-03:2018 (затверджене наказом від 24.04.2018 року № 520)._____
_____ Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, 
спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 
та відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» на підприємстві у 2019 
році переглянута структура служби охорони праці та створено департамент з 
охорони праці та промислової безпеки (наказ від 30.04.2019 року № 468).



До складу департаменту з охорони праці та промислової безпеки входять:
-  управління з охорони праці:
-  спецвідділ;

• -  управління з промислової безпеки.
- відділ спостережень і контролю за безпечною експлуатацією будівель та 

споруд.
Управління з охорони праці та управління з промислової безпеки 

вищевказаного департаменту складають службу охорони праці та промислової
безпеки підприємства.________________________________________________________
_____ Розпорядженням по управлінню з охорони праці структурні підрозділи
підприємства закріплено за керівниками і спеціалістами з охорони праці._________
_____ В усіх структурних підрозділах призначені інженери з охорони праці або
керівники, в компетенцію яких входять питання охорони праці та пожежної
безпеки.____________ .________________________________________________________

Принципи діяльності ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ-РІГ» в сфері 
охорони праці задокументовані в Політиці, яка затверджена генеральним 
директором. Політика демонструє офіційне зобов'язання підприємства та вищого 
керівництва в області управління промисловою безпекою та охороною здоров'я
персоналу.___________________________________________________________________

На підприємстві переглянуті та введені в дію наступні стандарти 
підприємства:_______________________________________________________________
-  СТП 196-04:2019 «Аналіз зі сторони керівництва» (наказ від 16.08.2019 №
899};_________________ :_______________________________________________ :___________
-  СТП 196-14:2020 «Навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки» 
(наказ від 04.02.2020 № 127);
-  СТП 196-15:2018 «Порядок організації і проведення профілактичних 
медичних оглядів» (наказ від 22.03.2018 № 369);_______________________________
-  СТП 196-11:2019 «Застосування нарядів-допусків при роботах підвищеної 
небезпеки» (наказ від 12.11.2019 № 1254);_____________________________________
-  СТП 196-21:2020 «Обов'язки, відповідальність і права персоналу в області 
охорони праці та промислової безпеки» (наказ від 27.01.2020 № 83);_____________
-  СТП 196-19:2017 «Система безпечної експлуатації обладнання. Ізоляція та 
блокування джерел небезпечних енергій, (наказ від 09.02.2018 № 177).

_____ Наказом від 07.05.2020 № 425 на підприємстві переглянутий та затверджений
СТП 196-03:2020 «Розробка та затвердження інструкцій з охорони праці та
пожежної безпеки».____________________________________________________
_____ Відповідно до вимог даного СТП розроблені на введені в дію відповідні
інструкції з охорони праці за професіями______________________________________

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

_____ На підприємстві ведуться наступні журнали:_____________________________
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_________________
-_реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________
-_реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;______________________
- видачі інструкцій з охорони праці;_______________________________________
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;_________________________________________________________
- реєстрації аварій;______________________________________________________
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС;_____________________________
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- реєстрації нещасних випадків на виробництві;____________________________
- обліку та зберігання засобів захисту._____________________________________

_____ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на
машини, механізмй, устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з 
експлуатації, акти технічних оглядів, графіки обслуговувань та випробування). 
Огляди, випробування устатковання виконується експертними організаціями, що 
мають відповідні дозволи на виконання робіт. (ТОВ «ПромТехДіагностика», ДП 
«Криворізький ЕТЦ Держпраці», ТОВ «НПДЦ» та ін..)_________________________

експлуатаційної документації,

_____ Працівники ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» в повному обсязі
забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці за 
професіями» (захисні каски, захисні окуляри, та ін..).___________________________

засобів індивідуального захисту

_____ На підприємстві в кожному структурному підрозділі обладнано кабінети
охорони праці, оснащені оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з 
охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими 
нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій 
працівників з питань трудового законодавства і охорони праці. В Управлінні персо
налу ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» проводиться навчання та перевірка 
знань працівників підприємства за необхідними професіями та знання норм і 
правил охорони праці та промислової безпеки (Декларація відповідності 
матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки під час навчання з питань охорони праці інших 
суб'єктів господарювання. зареєстрована у журналі обліку суб’єктів 
господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду від 10.06.2014 за № 
62. Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з 
одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійного 
навчання, видана Міністерством освіти і науки України, серія АЕ № 527051, дійсна 
до 08.07.2017. Лист Міністерства освіти і науки України від 20.06.2017 вхід. № 05- 
393 щодо підтвердження ліцензії ПАТ 'АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" на 
здійснення освітньої діяльності у сфері професійної освіти згідно якому ліцензія
(Серія АЕ № 527051 видана 01.09.2014 р.) є безстроковою.)_____________________
_____ У відповідності до вимог ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та
«Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, працівники, зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, проходять попередній та періодичний медичний 
огляд в поліклініках підприємства (Ліцензія на медичну практику, видана 
Міністерством охорони здоров’я України, серія АГ № 601412 від 05.05.2011). При 
прийомі працівників на роботу у ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" 
проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому 
місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і 
компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів. Структура 
підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що 
наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо
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вказаних робіт підвищеної небезпеки. Товариство забезпечене нормативно- 
правовими актами з питань охорони праці, в тому числі необхідними для безпечної 
експлуатації заявлених в Декларації технологічних транспортних засобів. 
Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчальні аудиторії 
для навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. 
Розроблені навчальні програми та екзаменаційні білети з перевірки знань з питань
охорони праці за посадами та професіями._____________________________________
______На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого
реєстру НПАОП. а саме:______________________________________________________

ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.__________
Пост КМУ №1107 від 26.10.2011р Порядок видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів
устатковання підвищеної небезпеки (зі змінами)._______________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом

та пристроями______________________________________________________________
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів 
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 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці________
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів_______
НПАОП 45.24-1.07-90 «Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах» 

(РД 31.84.01-90. НАОП 9.8.60-1.01-91)
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів__________________________________________________________________
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів

працівників певних категорій_________________________________________________
НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ

корисних копалин відкритим способом________________________________________
НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації 

великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом_______________________

НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування,
збагачення корисних копалин і огрудкування руд і концентратів._________________

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском____________________________________________

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

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

_____ Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-
правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ тощо), будівельних норм і 
правил (СНиП, ДБН. тощо) та технічної документації Підприємства складає понад 
300 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд
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систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.

Лонгобардо Мауро
(ініціали та прізвище)

обліку суб'єктів господарювання у
2 0  р.

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 зазнач аєт ьс я ф і з и ч н и м и 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті.”.______________________________________________________________

і і'олобиє управління Дєржпраці  ̂
і у Дніпропетровській області і

О4 <0.£0&0

(підпис)

20£^ .
Декларація зареєстрована у журналі 

територіальному органі Дєржпраці
№ У


