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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

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

49070, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Святослава Хороброго, будинок 44, кабінет 
409, коті С7ЇРПОУ 42141821, директор Ростовський Олег Ігорович, тел. 098-43-30-363,_________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,телефаксу, 
Martynenkotan@ukr.net_________________________________________________________________

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 Дніпропетровської області та згідно договорів оренди_________________________
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 «Страхова компанія_________
«Саламандра- Україна», строк дії страхового полісу: до 31 серпня 2019 року, № 34.0000130 від 
30.08.2019 р.______________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився________
(дата проведення аудиту)

Я. Ростовський Олег Ігорович
(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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку 6 до Порядку);
2. Роботи в замкнутому просторі (ємностях) (п.8 додатку 6 до Порядку);
3. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із зрідженим,

вибухонебезпечним газом (п.18 додатку 6 до Порядку)._____________________________________
(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
16 робочих місць, у тому числі 9, на яких існує підвищений ризик виникнення травм__________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
1 адмін. будівля за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Святослава_________
Хороброго, будинок 44, кабінет 409 (договір оренди №37/18 від 17 травня 2018 р.); 4 будівлі та 2

mailto:Martynenkotan@ukr.net


споруди за адресою: Херсонська обл., Нововоронцовський район, смт Нововоронцовка,
вул. Промислова, 126. (договір оренди №1 від 20. 07. 2018 р.)________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості директор -  Ростовський Олег Ігорович, пройшов перевірку знань у 

ТОВ «Навчально-виробничий комбінат «Вектор» комісією, що створена на підставі наказу № 52 
Управління Держпрані у Полтавській області від 01.09.2017 p., а саме: Законодавчих та нормативно -  
правових актів з охорони праці. Законодавства України про охорону праці, організації роботи з 
охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики 
професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», ДБН В.2.5- 20-2001 
«Газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і 
промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009). НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування 
засобів індивідуального захисту органів дихання». НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 
під час зварювання металів». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті», НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» (витяг з протоколу № 000-138-2018 від 18.06.2018 р). НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правил 
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» (витяг з протоколу № 000-86-2018 від 18.06.2018 р), 
НАПБ А.01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією ФОП «Іванченко Василь 
Миколайович», що створена на підставі листа Державної служби з надзвичайних ситуацій України 
№26-16164/261 від 05.11.2015 р. наказу №1 від 02.01.2018 р. (витяг з протоколу № 19-06-2018 від
19.06.2018 р).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 52 від
20.08.2018 р.

Голова комісії директор Ростовський О.І. та члени комісії: інженер з охорони праці 
Мартиненко Т.В.. головний інженер Бережний A.A.

Головний інженер Бережний A.A. пройшов перевірку знань у ТОВ «Навчально-виробничий 
комбінат «Вектор» комісією, що створена на підставі наказу № 52 Управління Держпраці у 
Полтавській області від 01.09.2017 р„ а саме: Законодавчих та нормативно -  правових актів з 
охорони праці. Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних 
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», ДБН В.2.5- 20-2001 «Газопостачання». 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у 
будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009). НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями». НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального 
захисту органів дихання». НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 
41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення 
населених місць». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (витяг з 
протоколу № 000-138-2018 від 18.06.2018 р). НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»,НПАОП 40.1-1.32-01 «Правил будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» (витяг з протоколу № 000-86-2018 від 18.06.2018 р), НАПБ А.01.001-2015 
«Правила пожежної безпеки в Україні» комісією ФОП «Іванченко Василь Миколайович», що



створена на підставі листа Державної служби з надзвичайних ситуацій України №26-16164/261 від 
05.11.2015 р. на наказу №1 від 02.01.2018 р. (витяг з протоколу № 19-06-2018 від 19.06.2018 р).

Інженер з охорони праці Мартиненко Т.В. пройшла перевірку знань у ГУ Держпрапі у 
Дніпропетровській області м. Нікополь комісією, що створена на підставі наказу № 68 Головного 
Управління Держпрапі у Дніпропетровській області від 21.03.2018 р., а саме: Законодавчих та 
нормативно -  правових актів з охорони праці. Законодавства України про охорону праці, організації 
роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних огттяттч. 
профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (витяг з 
протоколу № 83 від 07.08.2018 р), НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони пратті піл час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 44 від 13.08.2018 рУ ДКН R 2.5- 20-2001 
«Газопостачання» (витяг з протоколу № 25 від 06.08.2018 р). НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (витяг з протоколу № 24 від
02.08.2018 р), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової 
безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) (витяг з протоколу № 37 від 17.08.2018 р), НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 92 від
08.08.2018 р). НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (витяг з протоколу № 67 від 21.08.2018 р). НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та 
застосування засобів індивідуального захисту органів дихання» (витяг з протоколу № 58 від
01.08.2018 р). НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» (витяг з 
протоколу № 16 від 03.08.2018 р), НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті» (витяг з протоколу № 5 від 20.08.2018 р), НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки 
безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць» (витяг з 
протоколу № 26 від 10.08.2018 р), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 
(витяг з протоколу № 25 від 06.08.2018 р), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правил будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» (витяг з протоколу № 11 від 14.08.2018 р). НАПБ А.01.001-2015 «Правила 
пожежної безпеки в Україні» (витяг з протоколу № 07-08/08 від 07.08.2018 р).

Наказом № 12 від 18.07.2018 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства ТОВ «Енергоекогруп» головного інженера Бережного A.A., 
маючого V групу з електробезпеки (як інспектувальний персонал до та понад 1000В).

Наказом № 16 від 18.07.2018 р. призначено відповідального за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском на підприємстві ТОВ «Енергоекогруп» головного 
інженера Бережного A.A. На час відсутності головного інженера Бережного A.A. (відпустка, 
відрядження, хвороба) виконання обов’язків відповідального за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском покладено на начальника технічного відділу 
Мартиненко Т.В.

Наказом № 24 від 26.07.2018 р. призначено відповідального за технічний стан та безпечну 
експлуатацію газового господарства на підприємстві ТОВ «Енергоекогруп» головного інженера 
Бережного A.A.

Наказом № 50 від 16.08.2018 р. призначено відповідального за організацію і безпечне 
виконання робіт на висоті на об’єктах ТОВ «Енергоекогруп» старшого майстра Саніна П.В.

Наказом № 51 від 16.08.2018 р. призначено відповідального за організацію і безпечне 
виконання робіт на висоті на об’єктах ТОВ «Енергоекогруп» старшого майстра Саніна П.В.

Наказом № 51/1 від 16.08.2018 р. призначено відповідальну особу за зберігання та видачу в 
роботу балонів та інших ємностей із зрідженим, вибухонебезпечним газом -  наповнювача балонів
Домрачова С.О._________________________________________________________________________

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

Наказом по підприємству № 43 від 16.08.2018 р. створена служба з охорони праці. Наказом № 
44 від 16.08.2018 р. затверджено «Положення про службу охорони праці». Наказом № 45 від
16.08.2018 р. затверджено «Положення про систему управління охороною праці на підприємстві 
ТОВ «Енергоекогруп» (СУОП). Наказом від 18.06.2018 р. № 2 затверджено «Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві 
ТОВ «Енергоекогруп».



у

Ягідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці розроблені та введені в дію
інструкції з охорони праці по професіях згідно штатного розпису та видів робіт, які виконуються на 
підприємстві, в тому числі при виконанні заявлених в Декларації робіт.

Перелік інструкцій з охорони праці:
I .Інструкція з охорони праці № 1 для наповнювача балонів.
2.1нструкція з охорони праці № 2 для випробувача балонів.
3.Інструкція з охорони праці № 3 для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування 

(ремонт газових балонів, вентилів).
4.1нструкція з охорони праці № 4 для офісних працівників.
5.Інструкція з охорони праці № 5 для водія автомобіля, що працює на зрідженому 

вуглеводневому газі.
6.Інструкція з охорони праці № 6 для водія автомобіля типу «кліть».
7.1нструкція з охорони праці №7 для водія автомобіля з цистерною для зрідженого газу (АЦЗГ). 
8 .Інструкція з охорони праці № 8 для машиніста компресорних установок.
9.Інструкція з охорони праці №9 при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок. 
10.Інструкція з охорони праці № 10 під час виконання газонебезпечних робіт.
II .Інструкція з охорони праці №11 під час виконання робіт на висоті.
12.1нструкція з охорони праці № 12 під час робіт з ручними інструментами та пристроями.
13.Інструкція з охорони праці № 13 для працівників з III групою з електробезпеки.
Н.Інструкція з охорони праці № 14 під час роботи на заточувальному верстаті.
15 .Інструкція з охорони праці № 15 під час виконання робіт на свердлильних верстатах. 
Іб.Інструкція з охорони праці № 16 при виконанні робіт в ємностях та цистернах.
17.1нструкція з охорони праці № 17 під час експлуатації балонів зі зрідженими вуглеводневими 

газами.
18.Інструкція з охорони праці №18 під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів 

зі скрапленими і зрідженими газами.
19.1нструкція з охорони праці № 19 при обслуговуванні засобів електрозв’язку.
20.1нструкція № 20 по наданню першої долікарської допомоги.
21 .Інструкція з охорони праці №21 по наданню першої долікарської допомоги постраждалим 

(для водіїв автотранспорту, на робочих місцях).
22.1нструкція з охорони праці № 22 під час виконання робіт на висоті з використанням 

спеціальних страхувальних засобів.
23.Інструкція з охорони праці № 23 під час виконання монтажних робіт з інструментами і 

пристроями.
24.1нструкція з охорони праці № 24 по використанню радіостанцій.
25.1нструкція з охорони праці № 25 для охоронників на об’єктах ТОВ «Енергоекогруп». 
26.1нструкція з охорони праці № 26 охоронника на посту охорони.
27.1нструкція № 27 з охорони праці при експлуатації первинних засобів пожежогасіння.
28.Інструкція з охорони праці № 28 (електробезпеки) для технологічного персоналу.
29.Інструкція з охорони праці № 29 при роботах з електроінструментом.
ЗО.Інструкція з охорони праці № 30 при користуванні електропобутовими приладами на 

виробництві.
31 .Інструкція з охорони праці № 31 під час виконання шиномонтажних робіт.
32.1нструкція № 32 з охорони праці під час робіт із застосуванням домкратів.
З3.Інструкція № 33 з охорони праці про порядок дій персоналу на випадок проявів сигналу про 

пожежу.
34.1нструкція з охорони праці № 34 при роботі з ланцюговою бензопилою.
З5.Інструкція з охорони праці № 35 для слюсаря з експлуатації та ремонту газового 

устаткування ГНС (ГНП).
Зб.Інструкція з охорони праці № 36 при скошуванні трави.
37.1нструкція з охорони праці № 37 при експлуатації посудин, працюючих під тиском. 
38.1нструкція з охорони праці № 38 при роботі з персональним комп’ютером.
39.1нструкція з охорони праці № 39 електромонтера.
40.Інструкція з охорони праці № 40 для слюсаря з ремонту автомобілів.
41 .Інструкція з охорони праці № 41 для прибиральника території.



42.Інструкція з охорони праці № 42 для токаря.
43 .Інструкція з охорони праці № 43 з питань користування зрідженим газом.
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві ТОВ «Енергоекогруп».

В наявності є нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, відповідно до 
яких розроблено та затверджено усі тематичні плани і програми навчання, які використовуються 
викладачами, а саме:

Законодавство України про охорону праці, організація роботи з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, 
надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». ДБН В.2.5- 20-2001 «Газопостачання», 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у 
будівництві» ШБН А.3.2-2-2009). НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального 
захисту органів дихання», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», 
НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 
(витяг з протоколу № 000-138-2018 від 18.06.2018 р), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правил будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів». НАПБ А.01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Для проведення спеціального навчання з питань охорони праці розроблені та затверджені 
учбові навчальні програми: «З безпечних методів та прийомів виконання робіт слюсаря з 
експлуатації та ремонту газового устаткування». «З безпечних методів та прийомів виконання 
робіт для водія автотранспортних засобів. «З безпечних прийомів та методів виконання робіт 
наповнювача балонів». «З безпечних прийомів та методів виконання робіт випробувача балонів». 
«Проведення спеціального навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною 
небезпекою», «Проведення спеціального навчання членів добровільної пожежної дружини 
(команди)».

ТОВ «Енергоекогруп» розробляє та своєчасно оновлює навчальні програми і тематичні 
плани, комп'ютерні навчально-контролюючі прикладні програми та методичні матеріали. Розроблені 
як екзаменаційні білети, так і тестові питання для перевірки знань з питань охорони праці та 
нормативно-правових актів. Розроблені плани-конспекти лекцій, слайдові лекції для навчальних 
занять._________________________________________________________________________________

Розроблені тематичні плани та програми навчання з питань охорони праці посадових осіб.
Навчальний кабінет обладнай необхідною технікою, меблями, плакатами для проведення 

навчання.
В наявності затверджений план-графік проведення навчання та перевірки знань по професіях 

для працівників, з яким робітники ознайомлені під підпис. Після перевірки знань оформлюються 
протоколи для допуску робітників до виконання робіт.

Працівники товариства, у встановлені терміни, пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці.

Екзамени проводяться традиційними методами (білети).
На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного інструктажу з 

питань охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці: журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві: журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки: журнал 
ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці: журнал обліку робіт, 
що виконуються за нарядами і розпорядженнями: журнал обліку та зберігання засобів захисту. 

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



Є в наявності експлуатаційна документація на механізми, устаткування підвищеної небезпеки, 
яке знаходиться у справному стані.

На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт._____
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального захисту згідно 

норм діючого законод авства, а саме: запобіжні пояси (придбані 01.10.2018 року), каски захисні 
промислові (придбані 01.10.2018 року), противогази шлангові (придбані 09.10.2018 року). Також 
працівники забезпечені в повному обсязі комбінезонами бавовняними, захисними окулярами, 
комбінованими рукавицями, черевиками, респіраторами, куртками та штанами на утепленій
прокладці______________________________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Працівники підприємства забезпечені експлуатаційною документацією, необхідною 

нормативно-правовою та матеріально-технічною базами, навчально-методичне забезпечення 
надається у повному обсязі.

На підприємстві обладнаний куток охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної 
та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних 
умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. 
Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами 
з охорони праці, методичною та довідковою літературою, учбовими програмами та
наглядними матеріалами.____________________________________________________________

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
органі Держпраці 20 /&$>. №^ ^ 9?

О.І. Ростовський 
(ініціали та прізвище)

господарювання у територіальному

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ №  48 від 07.02.2018}


