Додаток 8 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
^
від 7 лютого 2018 р. № 48)

Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ

матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Вхід. №

_____Відомості про роботодавия Товариство з обмеженою відповідальністю «САННИВАТТ.УА»
Місив знаходження юридичної особи : 21009. Вінницька обл.. м. Вінниця , вул. Київська. 6у л 14. офіс 410
Місив її державної реестраиії: 21009. Вінницька обл.. м. Вінниця . вул. Київська. буд.14. офіс 4іп
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: КІШЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ т. +Я80674305062.
е-таі1: кІ5сЬепко$к@.етаі1.сот

Код платників податків згідно з ЄДРПОУ 38512300
Код виду діяльності згідно з КВЕД;
71.11 Діяльність у сфері архітектури:

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
35.11 Виробництво електроенергії:
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій:
43.21 Електромонтажні роботи:
41.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у ішх сберах.
Місие (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Роботи будуть виконуватися згідно договопів я
замовниками.

Іпформаиія пуо наявність договору страхування иивільпої відповідальності перед третіми особами
стосовно відщкодуваиня наслідків можливої щкоди: Згідно додатку 1 до П орядку і правил проведення
обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру перед
третіми особами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1788. на ТОВ
«САННИВАТТ.УА» страхування не проводиться.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праиі___________ не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я,
КІЩЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, дйректор ТОВ «САННИВАТТ.УА»; 'Цією'декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимргаї^ законодавства з питань охорони праці під
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки: найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного
дозволу;
1. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра,.
(п.6. Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм :
монтажник-складальник металевих конструкцій 1 робоче місце (2 чол.)
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок 1 робоче місця ( 2 чол.)
2. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, шурфах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі.
(п. 8 Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм ;
електрогазозварник 1 робоче місце ( 1 чол.)
3. Земляні роботи «що ВИКОНУЮТЬСЯ на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.
(п.9. Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм :
- машиніст екскаватора 1 робоче місце (1 чол.)
4. Роботи верхолазні та скелелазні.
(п. 14 Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм ;
монтажник-складальник металевих конструкцій 1 робоче місце ( 2 чол.)
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок 1 робоче місце ( 2 чол.)
5. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.
(п.16 Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм ;
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок 1 робоче місце ( 2 чол.)
6. Зварювальні роботи .
(п. 19 Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм :
електрогазозварник 1 робоче місце ( 1 чол.)
1. Зберігання балонів, та інших ємностей із стисненим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом .
(п. 18 Додатку 6 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №48);
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм ;

'а

електрогазозварник 1 робоче місце ( 1 чол.)
їількість будівель і споруд (приміщень): ремонтна майстерня, авто гараж (оренда).
Іп ш і відомості : Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність по підприємству за стан охорони
праці покладається на директора КІЩЕНКО С.К., який пройшов навчання та виявив необхідні знання із :
законадавчих актів з охорони праці, гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки; ПОП під
час роботи з інструментом та пристроями; ПОП під час виконання робіт на висоті; Правила безпеки систем
газопостачання; Охорона праці і промислова безпека в будівництві (ДБН А.3.2-2-2009; НПАОП 45.2-7.02-12); ПБЕЕС ІУгр. до та понад 1000В.; ПТЕЕС. Посв. № 431/17-9 від 27 вересня 2017р., видане ТОВ «Вінницький ЕНЦ»
Наявність служби охорони прані:
В ТОВ «САННИВАТТ.УА» наказом директора № 2-ОП від 29.01.2018
року призначено інженера з охорони праці ХАРКОВЕНКО І.О. який пройшов навчання та виявив необхідні знання із:
законадавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки; ПОП під
час роботи з інструментом та пристроями; ПОП під час виконання робіт на висоті; Правила безпеки систем
газопостачання; Охорона праці і промислова безпека в будівництві (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12); ПБЕЕС -ІУгр. до та
понад 1000В. ПТЕЕС. Посв. № 431/17-21 від 27 вересня 2017р., видане ТОВ «Вінницький ЕНЦ»
Головний інженер ТКАЧЕНКО Ю. М. пройшов навчання та виявив необхідни знання із; законадавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, ПОП під час роботи з
інструментом та пристроями; ПОП під час виконання робіт на висоті; Охорона праці і промислова безпека в будівництві
(ДБН НПАОП 45.2-7,02-12); ПБЕЕС -ІУгр. допуску до та понад 1000В; Правила безпеки систем газопостачання
(НПАОП 0.00-1.76-15); ПОП під час вантажно-розвантажувальних Посв. № 431/17-20 від 27 вересня 2017р., видане
ТОВ «Вінницький ЕНЦ».
Виконавець робіт МАРДАН М. П. пройшов навчання та виявив необхідни знання із; законадавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної безпеки, ПОП під час роботи з
інструментом та пристроями; ПОП під час виконання робіт на висоті; Охорона праці і промислова безпека в будівництві
(ДБН НПАОП 45.2-7.02-12); ПБЕЕС -ІУгр. допуску до та понад 1000В; Правила безпеки систем газопостачання
(НПАОП 0.00-1.76-15); ПОП під час вантажно-розвантажувальних Посв. № 431/17-22 від 27 вересня 2017р., видане
ТОВ «Вінницький ЕНЦ».
Відповідальні працівники під час прийняття на роботу і періодично проходять навчання та перевірку знань ( один раз
на три роки) згідно діючого законадавства про охорону праці, промсанітарії .електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни
праці, першої медичної допомоги, галузевих норм та правил.( Наказ директора ТОВ «САННИВАТТ.УА» № 11-ОП від
5.02.2018р.)
З усіма працівниками , які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та
посади, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому
процесі або виконують інші роботи для підприємства, проводиться вступний інструктаж за програмою, розробленою
службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва, затвердженою директором, Шказ № 3-ОП від’
29.01.2018р.
'"••'т-х '
В товаристві організована система щорічного навчання працівників, згідно Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
На підприємстві розроблено та затверджено посадові інструкції та інструкції з охорони праці та за видами робіт
та професій, Наказ директора ТОВ «САННИВАТТ.УА» № 4-ОП від 29.01.2018р.
№

Назва і № інструкції

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№10 Інструкція для проведення вступного інструктажу з питань охорони праці
№ 6 Інструкція 3 ОП під час робіт з інструментами та пристроями
№ 1 Інструкція 3 ОП при виконанні робіт на висоті.
№ 4 Інструкція 3 ОП при роботі з ручним електрифікованим інструментом.
№ 9 Інструкція 3 ОП для зберігання, транспортування балонів з газом.
№ 12 Інструкція 3 ОП при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт.
№ 2 Інструкція 3 ОП для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.
№ 14 Інструкція 3 ОП при монтажі бетонних і залізобетонних конструкцій.
№ 3 Інструкція 3 ОП при проведенні земляних робіт.
№ 11 Інструкція 3 ОП для електрогазозварника.
№ 8 Інструкція 3 ОП для стропальника.
№ 7 Інструкція 3 ОП для машиніста екскаватора.
№ 2-ПЖ Інструкція про заходи пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних
робіт.
№ 1-ПЖ Інструкція про заходи пожежної безпеки.
№ ІЗ Інструкція по наданню першоїдолікарняноїдопомоги.
№ 01 Посадова інструкція директора
№ 04 Посадова інструкція виконавця робіт
№ 02 Посадова інструкція інженера ОП
№ 06 Посадова інструкція головного інженера
№ 03 Посадова інструкція особи відповідальної за ел. господарство

14
15
16
17
18
19
20

Дата
затвердження, №
наказу.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОПвід29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
К»4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.
№4-ОП від 29.01.18р.

( N 2 05 Посадова інструкція бухгалтера

№4-ОП від 29.01.18р.

Наказом директора ТОВ «САННИВАТТ.УА» затверджено та введено в дію;
- Положення про службу ОП на підприємстві; №2/1 -ОП від 5.02.2018р.
- Положення систему управління ОП на підприємстві - №7 -ОП від 5.02.2018р.
- Положення систему контролю ОП на підприємстві - №12-ОП від 5.02.2018р.
- Положення про комісію з питань охорони праці - №8-ОП від 5.02.2018р.
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці - № 11-ОП від5.02.2018р.
- Положення про забезпечення працівників спецодягом, взуттям, 313- № 10-ОП від 5.02.2018р.
- Положення про проведення Дня охорони праці на підприємстві - №14-ОП від 6.02.2018р.
- Положення про енергетичну службу підприємства - №13 -ОП від 5.02.2018р.
- Положення про порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві; №2/1 -ОП від 5.02.2018р.
Наказом директора ТОВ «САННИВАТТ.УА» № 8-ОП від 5.02.2018р. створено постійно діючу комісію з питань
охорони праці.
Наказом директора ТОВ «САННИВАТТ.УА» № 5-ОП від 29.01.2018р. проводиться інформування працівників про
умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ше не усунуто.
Наказом директора ТОВ «САННИВАТТ.УА» № 17-ОП, від 6.02.2018р. призначено відповідальних осіб, що мають
право видачі нарядів-допусків на виконання робіт пов'язаних з підвищеною небезпекою:
- головний інженер Ткаченко Ю.М. - IV кв. гр.,
- виконавець робіт Мардан М.П. - IV кв. гр.
- інженер з ОП Харковенко І.О. - IV кв. гр..
Наказом директора ТОВ «САННИВАТТ.УА» № 19-ОП від 6.02.2018р. встановлено порядок проведення
зварювальних та інших вогневих робіт, призначено відповідальних осіб. Відповідальний за безпечне проведення
зварювальних робіт на виконавця робіт Мардан М.П.
Виконавець проведення зварювальних робіт - електрогазозварник Ткаченко Д.Ю., перевірка знань : посв. №18.16-Р,
протокол №45-Р від 3.07.2018р.
Наказом директора ТОВ «САННИВАТТ.УА» № 23-ОП від 6.02.2018 р призначено відповідальних за організації
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.
Відповідальний працівник за організації земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій : виконавець робіт Мардан М.П.
Виконавець земляних робіт: машиніст екскаватора МОВЧАН В.Ф. посв.№16/4, перевірка знань; протокол №2/17 від
27.12.2017р.
•
-V..
Наказом директора ТОВ «САННИВАТТ.УА» № 15-ОП від 6.02.2018р,^призначено відповідальну особу за виконання
робіт на висоті - гол. інженер ТКАЧЕНКО Ю.М.
На підприємстві ведуться журнали :
- реєстрації вступного інструктажу;
- інструктажів на робочому місці
- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
- реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки
- реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
- обліку та видачі 313
- обліку нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою
- оперативного контролю
- інженера з ОП
Працівникам видається засоби індивідуального захисту, спецодяг, спецвзуття, а також миючі та знешкоджувальні
засоби згідно норм.
Порядок видачі, зберігання і користування засобами індивідуального захисту відповідає вимогам "Положення про
порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту "
1. Для робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра; 2. Роботи, що виконуються в траншеях, котлованах;
Підприємство забезпечує працівників інструментами, приладами та засобами захисту; каски захисні типу Універсал
М 215 виготовлені 2017р.
Під час експлуатації запобіжним поясам та приладдям до них періодично, один раз на 6 місяців проводиться
випробування.
Перелік (кількість) приставних драбин, підмостів (риштувань), рятувальних^га запобіжних поясів, які застосовуються
при виконанні робіт на висоті (таблиця №1), та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких
робіт (таблиця №2):
Таблиця№1
Найменування

Приставна драбини Зм
Страхувальний канат

Кількі
сть
(шт.)

1
2

Протокол
випробування,
огляду

Прот. № 4від 15.06.18р.
Прот. №12 від 25,06.18р.

Огляди, випробування
(дата)
огляд

випроб.

15.06.18р.
25.06.18р.

15.06.18р.
25.06.18р.

Монтерські пояси
Покажчик напруги
Діалектричні рукавиці
Редуктор кисневий
Редуктор газовий
Різак
Рукав для зварювання

5
2
2п.
1
1
1
1

Прот. № 128 від 27.06.18р.
Прот. №38 від 18.06.18р.
Прот. №16 від 18.06.18р.
Прот. №28 від 6.07.18р.
Прот. №28 від 6.07.18р.
Прот. №29 від 6.07.18р.
Прот. №30 від 6.07.18р.

27.06.18р
18.06.18р.
18.06.18р.
6.07.18р.
6.07.18р.
6.07.18р.
6.07.18р.

27.06.18р.
18.06.18р.
18.06.18р.
6.07.18р.
6.07.18р.
6.07.18р.
6.07.18р.

Таблиця №2

Перелік безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам підприємства
№
з/п

Професія, посада

1

Виконавець робіт

Інженер 3 охорони праці

К од згід н о 3
К ласи ф ікатором
п роф есій Д К
003:2010
1223.2

2149

2

3

5

Монтажник-складальник
металевих конструкцій

Електромонтер 3 ремонту та
обслуговування
електроустановок

7214.1

7241

Т ерм ін
носінн я,
міс.

Н ай м ен уван н я засоб ів
ін д и від уальн ого захи сту

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Каска
Костюм бавовняний
Черевики
Плащ непром.
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
.Брюки бавовняні на
ухеплювальній прокладціЧо'ботй^утбплені
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці 3 надолонниками із
вінілісшкіри-Т переривистої
Каска
На зовнішніх роботах взимку
додатково: Куртка бавовняна
на утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Напівкомбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці
Каска
взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
»

12
12
36
48
До зносу
18
12
24
2

36
36
ч

л

,

48
10
12
2
до зносу
36
36
36
12
12
2
до зносу

36

0

7

Електрогазозварник ручного
зварювання

Машиніст екскаватора

7212.1

8332.1

Костюм брезентовий або
Костюм для зварника
Черевики щкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці-краги
Каска
Щиток захисний
Під час зварювання
шинопроводів: Костюм
бавовняний 3 вогнезахисним
просоченням
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах взимку
всім додатково: Куртка
бавовняна з вогнезахисним
просоченням на
утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні з
вогнезахисним просоченням
на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Додатково: Окуляри захисні
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на
неслизькій підошві
Рукавиці комбіновані з двома
пальцями
Каска
Жилет сигнальний
На зовнішніх роботах взимку
додатково: Куртка бавовняна
на утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на
утеплювальній прокладці
Найівчоботи утеплені
Додатково; гумові чоботи

12
12
12
1
1
до зносу
до зносу
12
2

36

36
48
до зносу
10
12
до зносу
до зносу
до зносу
36
36
36
12

Для виконання земляних робіт .що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій використовуються:
- Екскаватор ЛЗС-2208 зав. № 126К52177, рік випуску 2006. Договір про надання механізмів в оренду з
ФОП Мельник М.М. від 15.10.2017р.
- Переносне огородження щити для укріплення ґрунту, перехідні містки, драбини, сигнальні стрічки, спеціальні
дорожні знаки, бар'єри.
Для виконання зварювальних робіт використовуються:
- Зварювальний трансформатор ТДМ-317 У2, рік випуску 1987.
- Апарат ручний електродугового зварювання N60-200, 2014р.
- Маска С-405-У1
- Кисневий та газовий редуктор (БКО-50дм 9мм; БПО-5 дм 9мм)
- Каска захисна "УНІВЕРСАЛ М215"
- Окуляри газозварювальника ЗНР1Г
- Кисневий та газовий редуктор
(БКО-50дм 9мм; БПО-5дм 9мм)
- Різак
- Рукав для зварювання

На все перераховане обладнання є паспорти, сертифікати.
Нормативно - правові акті, які діють на підприємстві

*

1.Закон України „Про охорону праці".
2. Кодекс цивільного захисту України.
3. Кодекс законів про працю України.
4. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
5. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві. Постанова КМУ від 30.11.2011. №1232.
6. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) мащин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107.,зі змінами №48 від
7.02.2018р

7. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
8. Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.76-15
9. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18;
10. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
11. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13
12. Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05
13. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам загальних професій різних галузей промисловості. НПАОП 0.00-3.07-09
14. Типове положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.00-4-1205 зі змінами наказ № 140 від 30.01.2017.
15. Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04, зі змінами №148 від 31.01.2017р.
16. Правила охорони праці під час зварювання металів. НПАОП 28.52-1.31-13
17. Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01
18. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98
19. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
20. Правила улаштування електроустановок 2017р.
21. Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві^
2-1Л212

Кішенко С.
(підпис)

Хш^

(ініціали та прізвищ)

2018р.

Декларація зареєстрована у журналі облік;

ння у територіальному органі Держпраці

20^ . №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підТйі^о^ йадає^ійГду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачТтівзвОЗпв 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 чере^
свої релігійні переконання відмовляються від його (рийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відміттСу в пасйбртТ^'. '

