
ДЕКЛ А РА Ц ІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВА РИ СТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДП О ВІД А Л ЬН ІСТЮ  
«ВИ РО БН И ЧЕ П ІД П РИ ЄМ С ТВ О  «ДН ІП РО СП ЕЦ М А Ш »,_______________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49081, Д ніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. М ануйлівський. буд. 73, офіс 218; 42825509,
м ісцезнаходження, код згідно з ЄДРП ОУ  

Петров Андрій Валерійович. -  директор. Телефон +30933010896; D niprospetsm ash@ ukr.net 
прізвищ е,ім’я та по батькові керівника, номер телеф ону телефаксу,адреса електронної пошти)

для ф ізичної 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______________________________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш коди________ не укладався._______
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанові кабінету м іністрів № 1788 від 16.08.2002 року на 
ТОВ «Д Н ІП РО СП ЕЦ М А Ш » страхування не проводиться т.щ  не є о б ’єктом підвищ еної 
небезпеки._________________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 15.09.2020__________
(дата проведення аудиту)

Я, Петров А ндрій Валерійович__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи —  підприємця)
цією декларацією  підтвердж ую  відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:
М онтаж, демонтаж , налагодження, ремонт, технічне обслуговування, машин, механізмів, 
устатковання підвищ еної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки а саме:
технологічне устатковання металургійного, коксохімічного, ливарного виробництв.______
вантаж опідіймальні крани та маш ини, підйомники.______________________________________
устатковання напругою  понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і
мереж, технологічне електрообладнання).__________ _______________________________________
Роботи, що виконую ться на висоті понад 1.3 метра._______________________________________
Роботи в дію чих електроустановках напругою  понад 1000 В і в зонах д ії струму високої
ч а с т о т и . _______________________________________________________________________________
Роботи, що виконую ться за допомогою  механічних підіймачів та будівельних
підйомників.______________________________________________________________________________
Газополум ’яні роботи.___________________________________________________________________
М онтаж і демонтаж  споруд, зм іцнення їх аварійних частин.________________________________

(найменування виду робіт, підвищ еної небезпеки  

Посудини, що працю ю ть під тиском понад 0,05 М Па. крім автомобільних газових батонів, 
що є ємностями для газового моторного палива (балони із стисненим, зрідженим газом
(кисень - 1 од., пропан - 1 од. країна виробник Україна).__________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

mailto:Dniprospetsmash@ukr.net


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

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих м ісць 8, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик
виникнення травм 5.______

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

Договір оренди неж итлового приміщеннями 10/19-М Д від 10.09.2016 р. за адресою: 
травм, будівель, і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

м. К ам ’янське, вул. Горобця.196. корп.4укладений із ПП «М еталбудівництво».___________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

виробничі о б ’єкти -  згідно договорів підряду_____________________________________________

Інші відомості
Д окументація системи управління охороною  праці:________________________________

z______ Наказ №1 ОП від 07.09.2020 р. про створення служби охорони праці та
призначення особи, відповідальної за охорону праці.______________________________________
 - Положення про службу охорони праці (наказ № 3 ОП від 07.09.2019 р.).____________
 - Положення про комісію  з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 07.09.2019 р.).
_______- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з
питань охорони праці (наказ №3 ОП від 07.09.2019 р.).___________________________________
_̂_____ П олож ення про систему управління охороною  праці СУ О П  (наказ №3 ОП від

07.09.2019 р.У______________________________________________________________________
 - П рограма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП від______
07.09.2019 р Л _____________________________________________________________________________
_̂_____ П рограма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП від

07.09.2019 р.).________________
 - Наказ № 2 ОП від 07.09.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань
охорони праці.____________________________________________________________________________
_______- П ерелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОП від 07.09.2019 р.).________
_̂_____ Ж урнал пртоколів перевірки знань.________________________________________________

:______ П олож ення_________ про_________ порядок_________ забезпечення працівників
ТОВ «В П »Д Н ІП РО С П ЕЦ М А Ш » спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту (наказ № 3 ОП від 07.09.2019 р.).__________________________________
 - П олож ення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОП від
07.09.2019 р Л. ________________________________________________________________________
z______ Наказ № 5 ОП від 07.09.2019 р. про проходження обов’язкового медичного огляду
при прийомі на роботу та  періодично.______________________________________________________
:______ Д овідки працівників, які підлягаю ть попередньому медичному огляду при прийомі
на роботу (за ф ормою  додатку № 7 до п.2.16 П орядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем
проживання. ____________________ _____________________________________________________
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове полож ення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», переглянут наказ № 2 ОП від 07.09.2020 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З 
ОБМ ЕЖ ЕНО Ю  ВІДП О ВІДА ЛЬН ІСТЮ  «ВП «ДН ІП РО СПЕЦМ АШ » створена комісія з
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:______________________________
_______Голова комісії______ -  директор П ЕТРОВ A.B.._____________________________________
_______Члени ком ісії______ -  технічний директор Канчуга С.М.__________________________

Гол, бухгалтер Самсон Г.Г._________________________________________________________
Переглянуті накази про призначення відповідальних:______________________________________
Наказом №  1 ОП від 07.09.2020 р. відповідальним за охорону праці призначити головного
бухгалтера Самсон Г.Г.____________________________________________________________________
Наказом № 4 ОП від 07.09.2020 р. відповідальною особою  за збереження в технічно- 
справному стані електроінструменту призначено тех. директора Канчуга С.М._____________



Наказом № 6 ОП від 07.09.2020 р. відповідальною  особою  за зварю вальні роботи
підприєм ства призначено тех, директора Канчуга С.М .____________________________________
Наказом № 7 ОП від 07.09.2020 р. відповідальною  особою  за безпечне виконання робіт на 
висоті, відповідальною  особою  за облік, організацію  своєчасного огляду, випробування
та зберігання поясів та  пристосувань призначено тех.директора Канчуга С.М._____________
Наказом № 8 ОП від 07.09.2020 р. відповідальною  особою  за електрогосподарство
підприємства призначено тех. Д иректора Канчуга С.М .____________________________________
Наказом №  90ГІ від 07.09.2020 року відповідальним за ремонт, монтаж будівництво
споруд , будівель призначити тех.директора Канчуга С.М . ______________________________
Наказом №  10 ОП від 07.09.2020 року відповідальним за газополум ’яні роботи призначити 
тех.директоа К анчуга С.М .__________
Наказом №  11 ОП від 08.09.2020 року відповідальним за монтаж, демонтаж,______________
налагодження, ремонт, технічне обслуговування технологічне устатковання_______________
коксохімічної, ливарної промисловості.призначити тех.директоа Канчуга С.М.____________
Наказом №  12 ОП від 08.09.2020 року відповідальним за монтаж, демонтаж,______________
налагодження, ремонт, технічне обслуговування вантаж опідіймальних кранів призначити
тех.директоа К анчуга С.М .________________________________________________________________
Наказом №  13 ОП від 09.09.2020 року відповідальним за монтаж, демонтаж споруд,
зміцнення їх аварійних Частин призначити тех.директора Канчуга С.М.___________________
Право затвердж ення наряд-допусків директор залиш ив за собою.__________________________
Директор Петров A.B., технічний директор Канчуга С.М ., гол, бухгалтер Самсон Г.Г. 
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ»» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держ праці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об 'єкти  
підвищ еної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з
охорони праці. Витяг з пртоколу № 10/1-19 від 27.08.2019_________________________________
Директор Петров A.B., технічний директор Канчуга С.М ., гол, бухгалтер Самсон Г.Г. 
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській облас-ті згідно ПБЕЕС, 
ПТЕЕС, ППБУ, 4 група з електробезпеки до 1000 В.Витяг з протоколу № 15/1-19 від
17.09.2019р._______________________________________________________________________________
Д иректор Петров A.B., технічний директор Канчуга С.М ., гол, бухгалтер Самсон Г.Г. 
пройш ли навчання в ДП  «Придніпровський експертно -  технічний центр» та перевірку 
знань в ком ісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07. П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Протокол № 42-20 від 26.06.2020 р.________________________________________________________
Директор Петров A.B., технічний директор Канчуга С.М ., гол, бухгалтер Самсон Г.Г.

пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно -  технічний центр» та 
перевірку знань в ком ісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно НП АО П 0.00-1.76-15 П равила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00 -5.11- 
85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
Протокол № 47-20 від 07.07.2020 р.________________________________________________________
Директор Петров A.B., технічний директор Канчуга С.М ., гол, бухгалтер Самсон Г.Г.

пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно -  технічний центр» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 45.2 -7.02-12 «ССБП . Охорона праці і промислова безпека в будівництві».
Протокол № 45-20 від 26.06.2020 р.________________________________________________________
Директор Петров A.B.. технічний директор Канчуга С.М ., гол, бухгалтер Самсон Г.Г.

пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно -  технічний центр» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00 -1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском». П ротокол № 42-20 від 26.06.2020 р.__________________________________________
Директор Петров A.B., технічний директор Канчуга С.М ., гол, бухгалтер Самсон Г.Г.

пройшли навчання в ДП  «Придніпровський експертно -  технічний центр» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00 -1.80-18; «П равила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних



кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». П ротокол № 45-20 від
26.06.2020 р.________________________________________________________________________________
Директор Петров A .B., технічний директор Канчуга С.М ., гол, бухгалтер Самсон Г.Г.

пройш ли навчання в ДП «П ридніпровський експертно -  технічний центр» та перевірку 
знань в ком ісії Головного управління Держ праці у Д ніпропетровській області згідно 
НПАО П 27.0-1.01-08; «П равила охорони праці у ливарном у виробництві». НПАО П 27.5- 
1.46-14; « П равила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної
металургії» Н П А О П  27.1-1.06-08 П ротокол № 71-20 від 09.09.2020 р . ________ ____________
_______Газозварник Л істратов Свген Ю рійович на підставі результатів випробувань.
проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими 
Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройш ов атестацію  в Український 
атестаційний комітет зварю вальників згідно НПАОП 0.00-1.16-96. СНиП 3.05.05-84, 
НПАОП 0.00-1.81-18. ДСТУ -Н  Б.В.2.5-68:2012. НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В.2.5-20-2001. 
Допущ ений до газового зварю вання систем газопостачання, технологічних трубопроводів 
та устаткування, обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та 
каналізації. Посвідчення Д Н -6 1-52/13 від 31.05.2018 року . прОПокол №  52/18 посвідчення
дійсне до 28.09.2021 року_________________________________________________________________
Електромеханік (слю сар -  ремонтник) Білоконь О.П. диплом державного зразка . виданий 
Дніпродзерж инський держ авний технічний університет HP № 27665282 від 28 листопада
2017 року, інженер - електромеханік. _______________________________ ____________________
Електрик Рассохін Андрій Іванович диплом держ авного зразка . виданий 
Дніпродзерж инський держ авний технічний університет HP № 10609368 від 30 червня 1996
року, інженер - електрик.___________________________________________________________________
Електрик Сербовець Андрій Володимирович диплом державного зразка . виданий 
Дніпродзерж инський держ авний технічний університет РВ № 813445 від 30 червня 1988
року, інженер - електрик.___________________________________________________________________
Електрик(муляр) Чувачко Сергій М иколайович диплом держ авного зразка . виданий 
Дніпродзерж инський державний технічний університет від 16 червня 1983 року, інженер - 
електрик.__________________________________________________________________________________

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

На підприємстві ТО ВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНО Ю  ВІДП ОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВП 
«ДН ІП РО СП ЕЦ М А Ш ». відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці».
наказом №3 ОП від 07.09.2019 р. затверджено та введено в дію:__________________________
2______ П олож ення про службу охорони праці.____________________________
-______ П олож ення про комісію  з питань охорони праці.__________________________________
:______ П олож ення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з______
питань охорони праці. ________________________________________________________________
;______ П рограма вступного інструктаж у з питань охорони праці.__________________________
;______ П рограма первинного інструктажу з питань охорони праці._________________________
Відповідно до ст. 13 Закону У країни «Про охорону праці», з метою  забезпечення 
ф ункціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом № 3 ОП від 07.09.2019 р.
затверджено та введено в дію: ________________________________________________________
z______ П олож ення про систему управління охороною  праці (СУОП).______________________
На підприємстві ТОВ «ВП «ДН ІП РО СП ЕЦ М А Ш » у відповідності до вимог ст. 15 Закону 
України «Про охорону праці» створена служба з охорони праці. Наказом №1 ОП від
07.09.2020 р. ф ункції служби охорони праці на підприємстві покладаю ться на головного 
бухгалтера Самсон Г.Г.____________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Н а підприємстві наказом № 3 ОП від 07.09.2019 р. затверджені та введені в дію  посадові
інструкції._________________________________________________________________________________
Наказом № 8 ОП від 07.09.2019 р. затверджений перелік робіт з підвищ еною  небезпекою , 
які виконую ться на підприємстві.__________________________________________________________
На підприємстві ТОВ «ВП «ДН ІП РО СПЕЦМ АШ ». наказом № 3 ОП від 07.09.2019 р. 
затверджені та введені в дію  інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.



Тексти ІНСТРУКЦІЙ є стислими, зрозумілими і не допускаю ть рі-зних тлумачень. Інструкції 
по формі і змісту відповідаю ть вимогам НПАО П 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці».____________________________________________________ ___________
Ведеться внутріш ня документація по дотриманню  вимог техніки безпеки та охорони
праці: _______________ ________ _ _ _______ __________ ,__________ ________
;______ Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. ________________
______ - Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.____________________
______ - Ж урнал реєстрації інструктажів з питань пож еж ної безпеки.________________
:______ Ж урнал обліку робіт за нарядами та розп оряд ж ен н ям и .___________________________
2______ Ж урнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещ асних випадків. _____________________
 - Ж урнал протоколів перевірки знань. ____________ _______ ______ _________________
 - Ж урнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на все обладнання, що 
використовується ви виконанні робіт , що декларую ться), в тому числі на зварю вальний
випрямляч типу ВДУ -  511 SELM A____________ __________________________________________
Пояс запобіж ний типу 2ПБ, зав. № 092532., 2019 р.в., 1 ПБ, зав. № 015532. 2019 р. в.,_______

покаж чик напруги (2 іііт.). 2016 р.в.. У країна (протокол випробувань №  36, №  45);______
 - амперметр Д 1500. 2015 р.в., Україна;________________________________________________
_______- вольтметр Е365-2. 2013 р.в.. Україна;________________________________________

вольтметр Е365.1-2. 2013 р.в.. Україна;_____________________________________________
регулятор напруги РН 10. 2015 р.в.. Україна;_______________________________________

:______ пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань №  40);___________________
 - викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань №  39);___________________
:______ рукавички діелектричні (протокол випробувань №  38);______________________________
______ - слю сарний інструмент.______________________________________________________

експлуатаційної документації,
Всі працівники, відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці, а саме: костю ми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска 
захисна з підш оломником, окуляри захисні, маска зварю вальника «СЕЛМ А» респіратори 
підзахисні, вкладиш і протиш умові або навуш ники протиш умові, жилети сигнальні.______

засобів індивідуального захисту,
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ВП «Д Н ІП РО СП ЕЦ М А Ш » мається в наявності 
наступне обладнання: зварю вальний випрямляч типу ВДУ -  511 SELM A. 2016 р. 
П одаючий м еханізм  зварю вального дропу ПДГО -  510. Д оговір оренди №  1009/19 з ТОВ 
«А нтикор -  Д ніпро».______________
Пояс запобіж ний типу 2ПБ. зав. № 092532.. 2019 р.в.. 1 ПБ. зав. № 015532. 2019 р. в.._______

покаж чик напруги (2 ш т.). 2016 р.в.. У країна (протокол випробувань №  36. №  45);
z______ амперметр Д 1500. 2015 р.в., У країна;________________________________________________
:______ вольтметр Е365-2, 2013 р.в., Україна;_________________________________________ _______
:______ вольтметр Е365.1-2. 2013 р.в.. Україна;_________ ___________________________________
;______ регулятор напруги РН 10. 2015 р.в.. Україна;_______________________________________
:______ пасатиж і з ізольованими ручками (протокол випробувань №  40);___________________
 - викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань №  39);___________________
:______ рукавички діелектричні (протокол випробувань №  38);______________________________
______ - слю сарний інструмент. _____________________________________________
В наявності необхідна нормативно-правова база:
Постанова КМ У № 207 від 03.03.20р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) маш ин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки».____________________________________________________________________
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету М іністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і 
від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (затверджені постановою Кабінету М іністрів України від 07 
лютого 2018 р. № 48).______________________________________________________________________



Закон У країни «Про о б ‘єкти п ідвищ еної небезпеки»._____________________________________
НПАО П 0.00-2.01-05 П ерелік робіт з підвищ еною  небезпекою .___________________________
НПАО П 40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів_________ .______________________________________________________________________
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.____________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 П равила безпеки систем газопостачання.___________________________
НП АО П 0.00-1.81-18 П равила охорони праці під час експлуатац ії обладнання . що працю є
під тиском ._______________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.16-96 П равила атестації зварників.________________________________________
НПАОП 0.00-4.01-08 П олож ення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та інш ими засобами індивідуального захисту._______________
НП АО П 0.00-4.21-04 Типове полож ення про службу охорони праці.______________________
НПАО П 0.00-4.12-05 Типове полож ення про навчання з питань охорони п р а ц і . ________
НПАО П 0.00-4.09-07 Типове полож ення про комісію  з питань охорони праці
підприємства._____________________________________________________________________________
НПАО П 0.00-4.15-98 П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці______________
НПАО П 0.00-6.03-93 П орядок опрацю вання і затвердж ення власником нормативних актів.
що дію ть на підприємстві._________________________________________________________________
НПАО П 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення робО П одавцями охорони
праці працівників.________ ________________________________________________________________
Підприємство має ком плект СН иП . ДБН  відповідно до замовлених видів робіт.__________
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, 
плакатами, інструкціями з охорони праці тощ о, розроблені програми навчання, тестові 
завдання ______ ]_____ __ _______________________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів господарю вання у територіальному 
органі

Держпраці 2 0 ^ р .  №  ______.

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприємець своїм підписом  надає згоду на обробку 
персональних даних з метою  забезпечення виконання вим ог П орядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  
(застосування) м аш ин, м еханізм ів, устатковання п ідвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу держ авної податкової служби і маю ть відмітку в 
паспорті.” .



Головне управління Держлраці 
у Дніпропетровській області
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