
Додаток 8 
до порядку(в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця; Кузнецовське міське комунальне підприємство.
Юридична адреса: 34403 Рівненська область, м. Вараш, м-н Незалежності, 2
Код ЄДРПОУ: 30536302
Директор: Семенюк Ігор Славович
Телефон-факс (03636) 3-20-07, 2-38-65
E-mail: kuzn mkp@ukr.net
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Рівненська область.
Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодуванню наслідків можливої шкоди- відсутній.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Семенюк Ігор Славович цією декларацією підтверджую відповідність матеріально 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме;

- ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, а саме: вантажопідіймальних кранів і машин;

- експлуатація вантажопідіймальних кранів і машин:
- кран автомобільний КС-4572, заводський №1602,1988р. виготовлення, виробник 
«Галичский автокрановьій завод»;
- кран мостовий ручний підвісний керований з підлоги, заводський №231, обліковий 
№6-1, 1980року виготовлення, виробник «Красногвардійський крановий завод»;
-таль електрична ТЕ-200-52120, заводський №б/н, обліковий №3-1, 1989року виготовлення, 
виробник «п/с В-8843 м. Фрунзе;
- кран мостовий ручний підвісний керований з підлоги, заводський №б/н, обліковий №3-3. 
1980року виготовлення, виробник «Красногвардійський крановий завод»;
-таль електрична ТЕ-100, заводський №9001016, обліковий №1-2, 1989 року виготовлення, 
виробник Гороховецький завод ПТО;
- тельфер електричний Т-10532, заводський №20974, обліковий №3-2, 1994 року 
виготовлення, виробник завод «Подем» Болгарія;
-таль електрична ТЕЗ-531, заводський №б/н, обліковий №1-1, 1985 року виготовлення, 
виробник Барнаульський станкобудівний завод;
- кран мостовий ручний підвісний керований з підлоги, заводський №46, обліковий №1-3. 
2007 року виготовлення, виробник Калушський завод комунального устаткування»;
-таль електрична ТЕ-200-521, заводський №33952, обліковий №2-1, 1985 року 
виготовлення, виробник «п/с В-8843 м. Фрунзе;
- кран мостовий ручний підвісний керований з підлоги, заводський №212, обліковий №2-3, 
1993 року виготовлення, виробник «Красногвардійський крановий завод »;
-таль електрична ТЕ-100-51132-01, заводський №1820, обліковий №2-2, 1989 оку 
виготовлення, виробник Гороховецький завод ПТО;
-таль ручна червячна , заводський №б/н, обліковий №5-2, 1980 року виготовлення, 
виробник «Красногвардійський крановий завод;
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- кран мостовий ручний підвісний керований з підлоги, заводський №561, обліковий №5-1, 
1980 року виготовлення, виробник «Красногвардійський крановий завод »;
Кількість робочих місць - 274, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 164.

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів, (цехів, дільниць), 
структурних підрозділів): будівля ЖКУ і ОДС; контора, лабораторія,споруди МОС; будівля 
енергодільниці; громадсько-офісний центр; артезіанський забор госпит. водопр. С. Бабка; 
насосна станція ІІ-підйому (НС-ІІп.); насосна станція ІІІ-підйому (НС-ІІІп.); каналізаційно- 
насосна станція №1 (КНС- 1); каналізаційно-насосна станція №2 (КНС- 2); каналізаційно- 
насосна станція №1 (КНС- 1) з колекторами в районі малоповерхової забудови; база СМУ 
ДСК-3; будівля побутових приміщень бази БУ-2.
Інші відомості:

Наказом №21 від 20.01.2020р. «Про організацію технічного нагляду за безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних кранів» призначено відповідальних по нагляду за 
утриманням і безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, ручних та 
електричних таль, начальника дільниці водовідведення Балаболіна В.М., начальника 
дільниці з ремонту та обслуговування теплових мереж міста - Речуна В.А.
Призначити відповідальними за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними 
кранами по підрозділах КМКП наступних осіб:
Барчака Л.М. -  начальника АТС, особою відповідальною за утримання в
справному стані та особою відповідальною за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, ручними та електричними талями.
Печончика Р.Л. -  майстра групи з ремонту та експлуатації водозабірних
споруд і водопровідних мереж міста і с. Бабка, особою відповідальною за утримання в 
справному стані та особою відповідальною за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, ручними та електричними талями;
Сульжика Д.В. -  майстра виробничої дільниці групи транспортування теплової
енергії, особою відповідальною за утримання в справному стані та особою відповідальною 
за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, ручними та електричними 
талями;
Щербачука В.С. -  майстра виробничої дільниці групи з ремонту та експлуатації
каналізаційних мереж міста, особою відповідальною за утримання в справному стані та 
особою відповідальною за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, 
ручними та електричними талями.

Згідно НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018р. № 62) 
устаткуванню проведені технічні огляди і експертні обстеження.
На основі Закону України «Про охорону праці» та п.3.9 р.З «Типового положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00- 
4.12-05 на підприємстві виданий наказ № 11 від 10.01.2020р. « Про створення постійно 
діючої комісії №1 з перевірки знань з питань охорони праці », у складі;
Голова комісії -  Семенюк І.С.-директор КМКП
Заступник голови комісії -  Устич О.А.- головний інженер КМКП
Члени комісії:
Гаврилюк В.Ф. -  провідний інженер з охорони праці
- Масечко 0 .0 . -  начальник ETC, особа відповідальна за електрогосподарство КМКП V 

група з електробезпеки
- Балаболін В.М. -  начальник дільниці водовідведення;
- Речун В.А. - начальник дільниці з ремонту та обслуговування теплових мереж міста 
Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;



Семенюк Ігор Славович -  директор -  пройшов навчання і виявив потрібні знання:
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього; 

посвідчення №2312-88-17 протокол від 30.06.2017 №88.
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00- 

1.71-13); посвідчення №2312-88/6-17 протокол від 26.06.2017 №88/6
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); 

посвідчення №2312-88/6-17 протокол від 26.06.2017 №88/6
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 

будівництві. (НПАОП 45.2-7-02-12.)
Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12); 

посвідчення №2312-88/г-17 протокол від 30.06.2017 №88/г
Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт (НПАОП 00.0-5.12-01

Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт 
(НПАОП 0.00-5.11-85); посвідчення №2312-88/г-17 протокол від 30.06.2017 №88/г;

Правил ТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених 
місць (НПАОП 41.0-1.01-79); посвідчення №2312-88/г-17 протокол від 30.06.2017 №88/г;

Правил безпеки систем газопостачання'та правил виконання газонебезпечних робіт 
(НПАОП 0.00-1.76-15); посвідчення №2312-88/в-17 протокол від 30.06.2017 №88/в;

Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском 
(НПАОП 0.00-1-81-18); посвідчення №2312-88-17 протокол від 30.06.2017 №88/в;

Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання ( НПАОП 0.00-1.80-18); посвідчення 
№5002-157-19 протокол від 05.12.2019 №157;

Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт(НПАОП 0.00- 
1.75-15); посвідчення №5002-157-19 протокол від 05.12.2019 №157;

Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17); посвідчення №5002-157-19 протокол від 05.12.2019 
№157

Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного, обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69- 
13) посвідчення №149-10-в-20 від 28.02.2020р. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»;

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21- 
98) посвідчення №3828-130-17 протокол від 05.10.2017.

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС 
№1143/13017); посвідчення №3828-130-17 протокол від 05.10.2017.

Правила улаштування електроустановок (НПАОП 40.1-1.32-01). посвідчення 
№3828-130-17 протокол від 05.10.2017.

Устич Олег Анатолійович -  головний інженер КМКП- пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці та нормативно-правових актів до нього в 
ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення №3745-129-17 протокол від 05.10.2017р. №129; 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», « Правил охорони 
праці на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці». Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», посвідчення №3745-129/6-17 протокол від 02.10.2017р 
№129/6; «Правил охорони праці на автомобільному транепорті», «Правил ТБ при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць», Інструкції з 
організації безпечною ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
посвідчення №3745-129-д-17 протокол від 05.10.2017р. №129-д; «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних



майданчиках» посвідчення №5005-157-19 протокол від 05.12.2019 №157; «Правила охорони 
праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок» посвідчення №152-10-в-20 протокол від 28.02.2020р. 
№10-в Товариство з обмеженою відповідальністю «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»;

Гаврилюк Віра Федорівна- провідний інженер з охорони праці-пройшла навчання і 
виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони праці та нормативно-правових актів до 
нього та
електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення №2313-88-17 протокол від 
30.06.2017р. №88; «Правил охорони праці цід чає роботи з інструментом та пристроями», « 
Правил охорони праці на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система етандартів безпеки праці». 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві», посвідчення №2313-88/6-17 протокол від 
26.06.2017р №88/6; «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», «Правил ТБ при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць», Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
посвідчення №2313-88/г-17 протокол від 30.06.2017р. №88/г; «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках» посвідчення №4978-157-19 протокол від 05.12.2019 №157; «Правила охорони 
праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок» посвідчення №131-10-в-20 протокол від 28.02.2020р. 
№10-в Товариство з обмеженою відповідальністю «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»; «Правил 
безпеки систем газопоетачання» та правил виконання газонебезпечних робіт. «Правил будови 
і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів,що 
встановлюють вимоги до балонів, «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів» 
посвідчення № 2313-88/В-17 від 30.06.2017р.№88/в.; допущена до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В , має ІУгр. по електробезпеці, поевідчення №3827-130-17 від 
05.10.2017р.

Масечко Олександр Олексійович -  начальник Електротехнічної служби пройшов 
навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці та нормативно- 
правових актів до нього та електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» , має V гр. по 
електробезпеці, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В, 
«Правила безпечної екеплуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування 
електроустановок», посвідчення №5504-166-18 від 08.11.2018р. протокол №168 від 
24.12.2019р.; «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» посвідчення № 
242-8-20 протокол від 31.01.2020р. № 8;

Балаболін Віктор Миколайович -  начальник дільниці водовідведення пройшов навчання 
і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» , посвідчення №2427- 
74-18 протокол від 07.06.2018р. №74; «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил 
охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони 
праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» посвідчення №4978-157-19 
протокол від 05.12.2019 №157; «Правила охорони праці під час експлуатації
тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних 
установок» посвідчення №126-10-в-20 протокол від 28.02.2020р. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»;; », Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Правил ТБ при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць» посвідчення №690-49-18 протокол від 
26.02.2018р.№49.



Речун Віктор Анатолійович - начальник дільниці з ремонту та обслуговування теплових 
мереж міста пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» , посвідчення №2440-74-18 протокол від 07.06.2018р. №74; «Правила 

охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, 
теплових мереж і тепловикористовувальних установок» посвідчення №148-10-в-20

протокол від 28.02.2020р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ»; », Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», «Правил ТБ при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць» посвідчення №692-49-18 протокол від 26.02.2018р. №49. 
Наявність служби з охорони праці.

Наказом №458-к від 05.07.17 функції охорони праці КМКП покладено на провідного 
інженера з охорони праці Гаврилюк В.Ф.(пройшла навчання ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області.)

Відповідальні особи та виконавці робіт проходять періодичну перевірку знань в 
екзаменаційній комісії КМКП відповідно до затверджених графіків перевірки знань із 
оформленням результатів перевірки в протоколах та посвідченнях про перевірку знань. 
Відповідальні особи та виконавці робіт згідно із затвердженим штатним розписом мають 
документи, ш,о підтверджують їх кваліфікацію, спеціальність та можливість організовувати та 
виконувати роботи з експлуатації свердловин під час розробки родовищ корисних копалин. 
Інформація ПРО акти підприємства з охорони праці.

В Кузнецовському міському комунальному підприємству розроблені, переглянуті та 
затверджені:
Наказом від 11.07.2019р №163 «Положення про Систему управління охороною праці». 
Наказом від 23.01.2019р.№23 «Положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці працівників КМКП».
Наказом від 23.01.2019 №23 «Положення про службу охорони праці КМКП»
Наказом від 23.01.2019р. №23 «Положення про порядок проведення медичних оглядів 
працівників КМКП».
Наказом від 29.07.2019р.№173 «Положення про видачу наряд-допуску на виконання робіт з 
підвищеною небезпекою».
Наказом від 12.06.2019р. №145 «Положення про порядок розроблення, затвердження та облік 
інструкцій з охорони праці».

Наказами роботодавця переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
по спеціальностям та за видами робіт.

№
п/п Назва інструкції Позначення

інструкції Дата затвердження

1
Інструкція 3 ОП при роботі на 
заточувальних і шліфувальних 
верстатах

1-О П -К М К П 23.10.2019р.

2
Інструкція 3 ОП при роботі 3 
електроінструментом і 
електроосвітлювачами

18-О П -К М К П * 21.05.2018р.

3 Інструкція 3 ОП при виконанні 
робіт на висоті 21 -  ОП-КМКП 10.10.2017р

4 Інструкція 3 ОП при перевезенні, 
зберіганні, видачі і отриманні 22-О П -К М К П 18.07.2019р.



газових балонів

5 Інструкція 3 ОП для токаря 23-О П -К М К П 18.07.2019р.

6 Інструкція 3 ОП при роботі 3 
пневмоінструментом 24-О П -К М К П 05.12.2019р.

7 Інструкція 3 ОП при виконанні 
земляних робіт 25-О П -К М К П 23.10.2019р.

8 Інструкція 3 ОП при роботі на 
свердлильному верстаті 32-О П -К М К П 23.10.2019р

9
Інструкція 3  ОП для машиніста 
пересувної компресорної установки 
3  двигуном ВН ЗЛ 'рІШ Н ЬО ГО  згоряння

40 -  ОП -  КМКП 22.07.2013р.

10
Інструкція 3 ОП для зварювального 
пересувного агрегату з двигзшом 
внзтрішнього згоряння

47 -  ОП -  КМКП 22.07.2013р.

11

Інструкція 3 ОП для осіб, які 
користуються 
вантажопідіймальними 
механізмами, що керуються з 
підлоги

60 -  ОП -  КМКП 20.01.2020р.

12

Інструкція 3 ОП для особи, 
відповідальної за безпечне 
виконання робіт по переміщенню 
вантажів кранами

58-О П -К М К П 08.01.2020р.

13

Інструкція 3 ОП для осіб, які 
користуються вантажопідіймаль -  
ними механізмами, що керуються з 
підлоги

60 -  ОП -  КМКП 20.01.2020р.

14 Інструкція 3 ОП для водія 79 -  ОП -  КМКП 22.05.2018р.

15 Інструкція 3 ОП для машиніста 
крана автомобільного 80-О П -К М К П 21.05.2018р.

16 Інструкція 3 ОП для тракториста 82 -  ОП -  КМКП 21.01.2020р.

17 Інструкція 3 ОП для машиніста 
екскаватора 84-О П -К М К П 21.05.2018р.

18 Інструкція 3 ОП для машиніста 
бульдозера 85-О П -К М К П 21.05.2018р.

19 Інструкція 3 ОП для слюсаря з 
ремонту автомобілів 92-О П -К М К П 21.05.2018р.

20
Інструкція 3 ОП для 
неелектротехнічного персоналу з І 
-  ою групою по електробезпеці

95 -  ОП -  КМКП 05.12.2019р

21
Інструкція 3 ОП по організації і 
безпечному веденню вогневих 
робіт на об’єктах КМКП

107-О П -К М К П 18.03.2019р.

22 Інструкція 3 ОП для водія 
вантажного автомобіля 108-О П -К М КП 21.05.2018р.

23

Інструкція 3 ОП для відповідальної 
особи за справний стан і безпечну 
експлуатацію металообробного 
обладнання

115-О П -К М КП 23.10.2019р.



24 Інструкція 3  ОП про порядок 
поводження 3  відпрацьованими 
маслами і мастилами

117-О П -К М КП 2І.05.20І8р.

25 Інструкція 3 ОП для особи, 
відповідальної за утримання 
вантажопідіймальних кранів

124-О П -К М К П 29.07.2015р.

26 Інструкція 3 ОП для ІТП, що 
здійснюють нагляд за утриманням і 
безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів

125-О П -К М К П 20.01.2020р.

27 Інструкція 3 ОП по наданню 
першої долікарської допомоги

126-О П -К М К П 04.05.2018р

На підприємстві ведуться журнали:
Журнали протоколів перевірки знань.
Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
Журнал обліку вантажопідіймального обладнання.
Журнал технічних обслуговувань і ремонтів вантажопідіймальних кранів.
Вахтовий журнал крана.
Журнал періодичного огляду вантажозахоплювальних пристроїв.
Будівлі та споруди підрозділів, знаходяться в технічно справному стані. Згідно з наказом 
директора КМКП про осінній (весняний) огляд виробничих будівель та споруд створюється 
комісія, розпорядженнями начальників підрозділів призначаються комісії для обстеження 
технічного стану виробничих будівель і споруд.

Із врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів, відповідно до 
галузевих норм та спільних рішень адміністрації та профспілкового комітету працівникам 
КМКП видається безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 
індивідуального захисту. Згідно з Колективним договором КМКП на заходи та засоби з 
охорони праці виділяється не менше 0,5% від фонду оплати праці.

Працівники, зайняті на роботах з підвиїценою небезпеки проходять в установленому порядку 
періодичні медичні огляди та за їх результатами допускаються до виконання цих робіт.

І.С.Семенюк

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці____________20____р. №______

Управління Держпралі у Рівненській області
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  і



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.


