
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ДНІПРОМЕГАБУД»_______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м. Дніпро, вул. Новоорловська, б. ЗО
місцезнаходження,

39425356____________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

директор Волик Ілля Віталійович____________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

тел. 0503093069, адреса електронної пошти: сІпірготеааЬисІ@ukr.net
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 т ерит орії 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 
договір не укладався. Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення 
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови КМ У № 1788 від 16.11.2002 р.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
25.09.2020р. _________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Волик Ілля Віталійович_________________________________________________
(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, а 
саме:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_____________________

- Роботи в колодязях, траншеях, замкнутому просторі (ємностях, боксах, 
трубопроводах)_________



- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри____________

- Роботи верхолазні__________________________________________________________

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В___________

- Зберігання балонів із стисненим, зрідженим (кисень, пропан) газом

- Зварювальні робот и._______________________________________________________

- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів__________________

- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 
частин_______________________________________________________________________

- Газополум'яні роботи.______________________________________________________
- Монтаж, демонтаж, ремонт мащин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) мащин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
технологічного устаткування хімічного, металургійного виробництв, а саме:
- Устаткування напругою понад 1000В (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання)__________________________
- Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05МПа і 
температурою нагріву вище ніж 110 °С_________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, 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 -1 4 __________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм  -  6
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд (приміщень) -1 ___________________
будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1 (виробнича база 
за адресою: м. Нікополь, вул. Г. Чорнобиля, б 104, згідно договору оренди № 
0106/1 від 01.06.2017р. з ТОВ «Февраль Плюс»)________________________________

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

ІНШ І ВІДОМ ОСТІ

Комерційний директор Сулима Д.О., виконроби Некритий О.Ю., Некритий А.О., 
Горбенко С. С. пройшли нявчання в ТОВ «УК СПЕКТР» згідно законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які призвели до 
втрат працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятим  
відповідно до них нормативно-правових актів. Директор Волик І. В. пройшов



нявчання в ТОВ «УК СПЕКТР» згідно законів України «Про охорону праці» (Виписка з
протоколу 161 від 15.08.2019 року)._____________________________________________
Комерційний директор Сулима Д.О., виконроби Некритий О.Ю., Некритий А.О., 
Горбенко C.C., Стропальник Бадов Р.Ю. пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» з 
«правил безпечної експлуат ації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21- 
98, «правил пож еж ної безпеки» (Виписка з протоколу N° 164 від 23.08.2019 року) 
Комерційний директор Сулима Д.О., виконроби Некритий О.Ю., Некритий А.О., 
Горбенко С.С. пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» згідно НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типової інст рукції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
(Виписка з протоколу № 173 від 03.09.2019 року)________________________________
Головний інженер Черкащенко В.В. пройшов навчання в навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В. згідно НПАОП 0.00 -1.81-18 «Правил охорони 
праці під час експлуат ації обладнання, що працює під тиском». (Витяг з 
протоколу N° 28.05-18 від 31.05.2018 року)_______
Комерційний директор Сулима Д.О., виконроби Некритий О.Ю., Некритий А.О., 
Горбенко С.С. пройшли навчання ТОВ «УК СПЕКТР» згідно НПАОП 0.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 
0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. (Виписка з
протоколу N° 167 від 28.08.2019р.)________________________________________
Головний інженер Черкащенко В.В. пройшов навчання навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В., 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання (витяг з протоколу № 1.2.05-18 від 30.05.2018р.), Стропальник Бадов 
Р.Ю. пройшов навчання ТОВ «УК СПЕКТР» згідно 0.00-1.80-18 Правила охорони 
праці під час експлуат ації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (виписка з протоколу № 182 від 20.08.2018р.)
Головний інженер Черкащенко В.В. пройшов навчання навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В., з ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ, ПУЕ IV 
група електробезпеки (витяг з протоколу № 041.5/18Е від 29.05.2018р.)

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

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних 
закладах.
Електрогазозварник Сорокін В. В. на підставі результатів випробувань, 
проведених у відповідності з Правилами ат ест ації зварників, затвердженими 
Держ наглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшли атестацію в Український 
атестаційний комітет зварювальників згідно НПАОП 0.00-1.16-96. НПАОП 0.00- 
1.11-98. НПАОП 0.00-1.60-66. СНиП 3.05.05-84. СОУ.МПП 53.020-158:2006. Д СТУ  
Б.В.2.6- 199:2014, Д СТУ Б.В..2.6-200:2014. Допущ ений до зварювання систем 
газопостачання, технологічних трубопроводів та устаткування, обладнання, 
що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та каналізації, має 
відповідне посвідчення.
Електромонтер Сподін В.В. свідоцтво про присвоєння ('підвищення) робітничої 
кваліфікації -  електромонтер з ремонту та обслуговування



електроустаткування № 06105 від 30.08.2017 року видане ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІЛАЙН». Електромонтер Жмудь К.В. свідоцтво про присвоєння 
('підвищення) робіт ничої кваліфікації - електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування № 06106 від 30.08.2017 року видане ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН».
Верхолаз Шевченко В. В. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації -  верхолаз 6 (шостого) розряду № 01706 від 05.10.2016 року видане 
ТОВ «УК СПЕКТР».
Стропальник Бадов Р.Ю. свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації- стропальник №182 від 20.08.2018р., видане ТОВ «УК СПЕКТР»______
Слюсар -  ремонтник Добіж а A.B. свідоцтво про присвоєння (підвищення) 
робітничої кваліфікації - слюсар -  ремонтник 3 (третього) розряду № 051427 від 
14.10.2013р. видане Д П  «ДНКК «МОНОЛІТ».
Електромонтер Сподін В. В., верхолаз Шевченко В. В. пройшли навчання та 
перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, 
нормативної документ ації з охорони праці інструкцій з охорони праці та техніки 
безпеки, електробезпеки та пож еж ної безпеки в обсязі виконуваних робіт. 
Протокол №2 від 10.02.2020 р.

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 прані», наказом №2 ОП від 06.01.2020р. на підприємстві ТОВ 
«ДНІПРОМЕГАБУД» створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі:_________

- Голова комісії: Комерційний директор Сулима Дмит ро Олександрович
- Члени комісії: Виконроб Некритий Артем Олегович___________

________________Виконроб Горбенко Сергій Сергійович___________

Накази про призначення відповідальних:
- Наказом № 1 ОП від 06.01.2020 р. переглянута служба з охорони праці, 
відповідальним за стан охорони праці є Комерційний директор Сулима Д.О.
- Наказом №4 ОП від 10.01.2020 р. відповідальною особою за збереження в 
технічно-справному стані інструменту призначено Виконроба Горбенко 
С.С._________________________________________________
- Наказом №6 ОП від 10.01.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання 
робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, 
випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено Виконроба 
Горбенко С.С.__________________
- Наказом № 7 ОП від 10.01.2020 р. відповідальною особою за роботи в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В призначено Виконроба Некритого 
А.О._______________________________________________
- Наказом №9 ОП від 13.01.2020 р. відповідальною особою за зварювальні роботи 
призначено Виконроба Некритого А.О.___________



- Наказом №10 ОП від 13.01.2020 р. відповідальним за організацію та безпечне 
виконання працівниками газонебезпечних робіт призначити Виконроба 
Некритого А.О._____________________________________________________
- Наказом №11 ОП від 13.01.2020 р. відповідальним за організацію та безпечне 
виконання працівниками земляних робіт призначити виконроба Некритого А.О.
- Наказом № 12 ОП від 13.01.2020 року відповідальним за роботи зі зведення, 
монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин 
призначити Виконроба Горбенко С.С.___________________
- Наказом № 13 ОП від 13.01.2020 року відповідальним за газополум'яні роботи 
призначити Виконроба Горбенко С.С._________________________
- Наказом № 14 ОП від 13.01.2020 року відповідальним за роботи, що 
виконуються за допомогою механічних підіймачів призначити Виконроба 
Горбенко С.С.__________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Документація системи управління охороною праці:_________________
-Наказ №1 ОП від 06.01.2020 р. про створення служби охорони праці та 

призначення особи, відповідальної за охорону праці (Комерційний директор 
Сулима Д.О.)______

-Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОП від 10.01.2020 р.)______

-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 10.01.2020

-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань 
робітників з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 10.01.2020.)

-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОП від 
10.01.2020 р.).

-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 
10.01.2020 р.).

-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП 
від 10.01.2020 р.)

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» робітники проходять перевірку знань в комісії ТОВ 
«ДНІПРОМЕГАБУД». наказ №2 ОП від 06.01.2020 р

-Перелік інструкцій з охорони праці, (наказ N93 ОП від 10.01.2020р.).
-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
-Журнал протоколів перевірки знань.
-Положення про порядок забезпечення працівників Павлоградського 

міжрайонного управління водного господарства спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОП від 10.01.2020 р.).

- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОП 
від 10.01.2020 р.)

-Наказ №5 ОП від 10.01.2020 р. про призначення відповідальних медичних 
оглядів працівникам управління 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.

На підприємстві наказом №З ОП від 10.01.2020 р. переглянуті, затверджені 
та введені в дію посадові інст рукції комерційного директора, виконроба.

Наказом №15 ОП від 13.01.2020 р. затверджений перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «ДНІПРОМЕГАБУД» наказом №3 ОП від 10.01.2020 р. 
затверджені та введені в дію інст рукції з охорони праці за професіями та 
видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних 
тлумачень. Інст рукції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15- 
98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки 
та охорони праці:

-Журнал реєст рації вступного інструктажу з питань охорони праці.
-Журнал реєст рації інструктажів з питань охорони праці.
-Журнал реєст рації інструктажів з питань пож еж ної безпеки.
-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
-Журнал реєст рації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
-Журнал протоколів перевірки знань.
-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші. 

На підприємстві ТОВ «ДНІПРОМЕГАБУД». наказом №3 ОП від 10.01.2020 р. 
переглянуті, затверджені та введені в дію інст рукції з охорони праці за 
професіями та видами робіт:

-Інструкція №1 з ОП на терит орії ТОВ «ДНІПРОМ ЕГАБУД».
-Інструкція №2 з ОП при роботах з ручними інструментами та 

пристосуваннями.
-Інструкція №3 з ОП при роботі з електроінструментом._____
-Інструкція №4 з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.
-Інструкція №5 з ОП для зварника.
- Інструкція № 6 з ОП при роботі на висоті.
- Інструкція № 7  з ОП при роботі в діючих електроустановках.
- Інструкція № 8 з ОП при роботі в колодязях, замкнутому просторі 

(ємностях, боксах, трубопроводах).__________
- Інструкція № 9 для електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування
- Інструкція № 1 0  для верхолаза.__________________
- Інструкція № 11 для слюсаря - ремонтника.______
- Інструкція № 12 для стропальників. ._____
- Посадові інст рукції директора, інженера, майстра

інструктажу з питань охорони праці,

5 наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому 
числі та, що використовується при виконанні робіт підвищ еної небезпеки 
(паспорти та інст рукції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПБ, зав. 
N9092532,акт № 1, 2019 p.e., 1 ПБ, зав. №015532, грудень 2019 р. в., зварювальний  
трансформатор TOP-35Q, зав. №607. акт №2, 2018 p.e.. Комплект верхолаза 
(спусковий пристрій Kie РЕТ2І. підіймальний пристрій (крольжумар, обв'язка
NAVANO РЕТ21. 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м).



- покажчик напруги (2 шт. ). 2016 p.e.. Україна (протокол випробувань N° 36,
№ 45)

- амперметр Д1500. 2015 p.e.. Україна
- амперметр щитовий 38021, 2016 p.e.. Україна
- амперметр щитовий 38033, 2016 p.e.. Україна
- вольтметр Е365-2, 2013 p.e., Україна
- вольтметр Е365.1-2. 2013 p.e.. Україна;
- регулятор напруги PH 10. 2015 p.e., Україна
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40)
- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 39)
- рукавички діелектричні (протокол випробувань N° 38)
- в наявності договір з лабораторією ПрАТ «Лінде Газ Україна» на поставку 

газу 
е кс плуата ці й ної доку ме нта ції

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ДНІПРОМЕГАБУД» мається є 
наявності наступне обладнання:

зварювальний трансформатор TOP-35Q. зав. №607. 2018 р. в., Україна; 
пояс запобіжний 2ПБ. зав. №092532. грудень 2019 р. в.. Україна; 
пояс запобіжний 1 ПБ. зав. №015532. 2019р.в. Україна; 
слюсарний інструмент.
- покажчик напруги (2 шт.), 2016 p.e., Україна (протокол випробувань № 36. 

№ 45)
- амперметр Д1500, 2015 p.e.. Україна
- амперметр щитовий 38021, 2016 p.e., Україна
- амперметр щитовий 38033, 2016 p.e.. Україна
- вольтметр Е365-2, 2013 p.e.. Україна
- вольтметр Е365.1-2. 2013 p.e., Україна
- регулятор напруги PH 10, 2015 p.e., Україна
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40)
-викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань N° 39)
- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 38)
- газоаналізатор тип ОКАЕ З
- екскаватор ЕО -  5126.

Всі працівники згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту» а саме: костюми вовняні, черевики 
шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, 
респіратори підзахисні, жилети сигнальні костюм зварника, черевики шкіряні, 
рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски 
зварювальника. куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, маска зварника, 
протигази ПНІ, інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням  
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за 
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.____________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,



Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони
праці та промислової безпеки:_____________

Закон України «Про охорону праці»________________
Постанова КМ У № 1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання 

робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».__________________

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 т ехнічної експлуатації електроустановок споживачів. 
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
НПАОП 0,00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуат ації 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 роботодавцем  

нормативних актів, що діють на підприємстві.
НПАОП 0,00-7.11-12___ Загальні відомості стосовно забезпечення

роботодавцями охорони праці працівників._____________
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
НПАОП 0.00 -5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом  

та пристроями.
НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів.
Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів 

робіт.______
___Матеріально-технічна база ТОВ «ДНІПРОМЕГАБУД» відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які 
декларуються. _____________________________________________________

У ТОВ «ДНІПРОМЕГАБУД» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, 
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, 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 проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань



трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони
пращ.

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

(ініціали та прізвище)

Зо Ґи]  ю Л ’р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у

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 Держпраціі 
у Дніпропетровській області І
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