
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-
виробниче об’єднання «Дніпровський проектно-будівельний центр» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи 
49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, будинок 44_________

місцезнаходження,
___________________________________________39924402_______________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
________________________________ Гончар Станіслав Вікторович_______________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_____________________________056-375-65-53, NPO-DPSC@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;

територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів 
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 добровільного 
страхування відповідальності перед третіми особами не укладався_______________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 23 жовтня 2020 р.,
(дата проведення аудиту)

Я, Гончар Станіслав Вікторович,____________________________________________________
(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:
- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;______________
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;________________________________________

mailto:NPO-DPSC@ukr.net


- зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень, пропан-бутан);
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);__________________________________________
- роботи верхолазні_______________________________________________________________________
- зварювальні роботи;____________________________________________________________________
- газополум'яні роботи;___________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

-експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:
балони з киснем -  5 од., Україна; балони з сумішшю пропану технічного та бутану технічного -  
3 од., Україна;_____________________________________________________________________________

- компресор дизельний ECOAIR, 1990 р.в., Німеччина;_______________________________________
- пневмонагнітач ÇQ-241, 2004 р.в., Україна_________________________________________________

та/або машин, механызмыв 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 -12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 7;________________________________________________________________________________

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

кількість будівель -  1; адміністративна будівля розташована за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, вул. Чкалова, будинок 44, структурних підрозділів -  2.___________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор Гончар С.В. та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з

питань охорони праці у встановленому порядку:_____________________________________________
Директор Гончар С.В. та головний інженер Шевцов С.А. пройшли у навчальному центрі з 

охорони праці ФОП Макаров Д.В. навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в 
об'ємі загального курсу «Охорона праці», а перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 12.04.2018 р.).

Майстер Устенко В.А. пройшов у ТОВ УК «СПЕКТР» навчання законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці», а перевірку знань - 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від
08.10.2018 р. № 211).______________________________________________________________________

Директор Гончар С.В., головний інженер Шевцов С.А. та майстер Устенко В.А. пройшли 
навчання у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

ПБЕЕС, ПТЕЕС, Ш1БУ, (IV група з електробезпеки до і вище1000 В) (витяг з протоколу 
№ 404 від 30.08.2018 р.);

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу № 417
від 28.10.2019 р.);_________________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (витяги з протоколу № 401 від 16.10.2019 р.);

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з 
протоколу № 191 від 07.09.2018 р.);

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» 
(витяг з протоколу № 13 від 28.01.2020 р.);



НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві» (витяг з протоколу № 455 від 04.12.2019 р.)

Директор Гончар С.В., головний інженер Шевцов С.А. та майстер Устенко В.А. пройшли 
навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебез
печних робіт» в ТОВ «УК «СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (витяги з протоколу № 6 від 20.01.2020 р.)._________________________

Наказом № 1803 від 18.01.2020 р. майстра Устенко В.А. призначено відповідальною особою 
за електрогосподарство підприємства. Має IV групу з електробезпеки (до та вище 1000 В).

Наказом № 1202 від 12.02.2020 р. головного інженера Шевцова С.А. призначено 
відповідальною особою за безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків,
споруд, зміцнення їх аварійних частин._________________________________________________________

Наказом № 1804 від 18.01.2020 р. головного інженера Шевцова С.А. призначено 
відповідальною особою за безпечне виконання електрозварювальних та газополум'яних робіт, за 
безпечну експлуатацію та утримання в справному стані обладнання для газополум'яної обробки
металів.__________________________________________________________________________________

Наказом № 1805 від 18.01.2020 р. майстра Устенко В.А. призначено відповідальною особою 
за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 м та верхолазних робіт__________________________

Наказом № 1808 від 18.01.2020 р. головного інженера Шевцова С.А. призначено 
відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під 
тиском (компресор дизельний ECOAIR, 1990 р.в., пневмонагнітач СО-241, 2004 р.в., балони із 
стисненим (кисень) та зрідженим (сумішшю пропану технічного та бутану технічного) газами).

Наказом № 1202 від 12.02.2020 р. головного інженера. Шевцова С.А. призначено відпові
дальною особою за безпечне ведення газонебезпечних робіт з правом видачі нарядів-допусків. На 
підприємстві розроблено й затверджено наказом № 1102 від 11.05.2020 р. перелік_ газонебез
печних робіт.

Наказом № 18012 від 18.01.2020 р. головного інженера. Шевцова С.А. призначено 
відповідальною особою за забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та 
утримання ЗІЗ у справному стані.___________________________________________________________

Наказом № 1610 від 15.10.2019 р. відповідальною особою за безпечне зберігання балонів із 
стисненим та зрідженим газом призначено майстра Устенко В.А. ____________ _

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

Наказом № 1901 від 19.01.2020 р. функції служби охорони праці директор Гончар С.В. поклав 
на себе.____________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На, підприємстві наказом № 2110 від 21.01.2020 р. створено комісію з перевірки знань 
працівників підприємства з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор Гончар С.В.,
члени комісії: головний інженер Шевцов С.А. та майстер Устенко В.А.______________________

На. підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію:
- «Положення про систему управління охороною праці» (наказ про затвердження № 2102 від

21.01.2019 р.);
- «Положення про службу охорони праці» (наказ про затвердження № 2102 від 21.01.2019 р.);
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ 

наказ про затвердження № 2102 від 21.01.2019 р.)._____________________________
- «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці» (наказ про затвердження № 1305 від 
13.05.2019р.);
- «Програма первинного інструктажу з питань охорони праці» (наказ про затвердження № 1212 

від 12.12.2019 р.);



На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ
про затвердження № 1801/5 від 18.01.2020 р.), в тому числі: інструкція з охорони праці № 4 для 
електрогазозварника; інструкція з охорони праці № 3 при виконанні робіт на висоті; інструкція з 
охорони праці № 5 при газополум' яній обробці металів; інструкція з охорони праці № 6 для 
монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; інструкція з охорони праці № 8 для 
робітників, що працюють з ручним електроінструментом; інструкція з охорони праці № 9 під час 
зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом; інструкція з охорони праці № 10 під час 
виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); інструкція з охорони праці № 14 
при обслуговуванні посудин, що працюють під тиском, інструкція з охорони праці № 15 для 
газорізальника, інструкція з охорони праці № 19 для машиніста компресора дизельного, інструкція 
з охорони праці № 23 при виконанні робіт з пневмонагнітачем СО-241.______________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться такі журнали з охорони 
праці:

• «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці».
• «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці».
• «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань».
• «Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями»;
• «Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та ін ...».
• «Журнал обліку посудин, шо працюють під тиском»;.
• «Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв».
• «Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту».

Працівники підприємства ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Дніпровський проектно- 
будівельний центр», що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при 
прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з "Порядком проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246. в 
КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» ( заключний акт № 562
від 19.07.2020 р.)._________________________________________________________________________

На. підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій 
на 2020 рік".______________________________________________________________________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:
Романчук В.В. пройшов навчання за професією «Електрогазозварник» в ТОВ «УК Спектр» 

(посвідчення № 01120 від 25.07.2019 р.).
Ейгстер О.С. пройшов навчання за професією «Монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій» в ТОВ «УК Спектр» (посвідчення № 01054 від 18.07.2019 р.).
Агєєв С.Ю. пройшов навчання за професією «Машиніст компресора» в ТОВ «УК Спектр» 

(посвідчення № 0455 від 19.06.2020р.).
Карпов Р.Ю. та Красуля О.С. пройшли навчання за професією «Бетоняр» в ТОВ «УК Спектр» 

(посвідчення № 0322 від 28.02.2019 р. та посвідчення № 0323 від 28.02.2019 р.).
Романчук В.В. та Ейгстер О.С. пройшли навчання за професією «Верхолаз» в ТОВ «УК 

Спектр» (посвідчення № 01317 від 25.07.2019 р. та посвідчення № 01318 від 25.07.2019 р.).



(посвідчення № 4745 від 23.11.2011 р.).
Ільін Д.І. пройшов навчання за професією «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 

конструкцій» в ТОВ «УК Спектр» (посвідчення № 0453 від 19.06.2020р.).

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 1905 від 19.06.2020р.), ПБЕЕС, 
ПТЕЕС, Ш1БУ, (ІІІ група з електробезпеки до і вище1000 В) (протокол № 0706 від 07.06.2020 р.); 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(протокол №1803 від 18.03.2020 р.); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» ( протокол № 1403 від 14.03.2020 р.); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол № 0904 від
09.04.2020 р.); НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні 
положення. ДБН А.3.2-2-2009 ССБП» (протокол № 1503 від 15.03.2020 р.), НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 1104 від
11.04.2020 р.), та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних 
робіт (протоколи від 19.01.2020р. №1/1901-1912).__________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Укладено договір № 26/02-20 від 26.0.2.2020 р. з ФОП Сидоренко І.П. на поставку балонів із 
стисненим (кисень) газом (дозвіл № 0497.14.12 від 16.04.2014 р., виданий Територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області та продовжений до 15.04.2024 р.).

Укладено договір № 13-02/2020 від 13.02.2020 р. з ТОВ «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ» на поставку 
балонів із зрідженим (суміш пропану технічного та бутану технічного (не більше 60%) марки СПБТ 
за ДСТУ 4047-2001) газом (дозвіл № 0417.19.12 від 26.04.2019 р., виданий Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області).

Для зберігання балонів на. підприємстві передбачена площадка з навісом, який захищає їх 
від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадка з навісом вироблена з негорючих 
матеріалів. Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в 
спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків. зберігаються в 
горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1,5 м, а клапани закриті 
запобіжними ковпаками.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, настанови з 
експлуатації, інструкції з користування).

Устаткування, що декларується, згідно «Порядку проведення огляду, випробування та 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» (пост. КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» пройшло: 
компресор дизельний ECOAIR, 1990 р.в., пройшов повний технічний огляд (ПТО) 12.09.2020 р. 
у ТОВ «ЕТЕК» (Дозвіл № 161.11.30); пневмонагнітач СО-241 пройшов повний технічний огляд
(ПТО) 10.09.2020 р. у ТОВ «ЕТЕК» (Дозвіл № 161.11.30) .___________________________________

Інструменти, що застосовуються для виконання заявлених робіт: випрямляч зварювальний 
типу ВД-506 ТУ2, б/н, 2012 р.в.; газовий різак Р1 «Донмет» 132П Micro, б/н, 2019 р.в.; редуктор 
балонний одноступеневий кисневий типу БКО-50-4 ДМ, 2013 р. в.; редуктор балонний 
одноступеневий пропановий БПО -5ДМ, 2013 р. в.; балони з киснем -  5 од.; балони з сумішшю 
пропану технічного та бутану технічного -  3 од.; сигналізатор газу ВАРТА СГБ 2-03Б_- 2 од.,



шліфувальна машина МШУ-12Т, 2020 р.в.; гайковерт пневматичний ST5583, 2020 р.в.; акумуля
торна дриль-шуруповерт Makita DDF453SFX7, 2020 р.в., акумуляторний шурупокрут BOSCH 
GSR 10,8 V-2-LI, 2019 р.в., кутова шліфмашина BOSCH GWS 10,8-76 V-EC, 2020 р.в., набір 
слюсарного інструменту, набір робочого інструменту (лопати совкові, кувалди, зубила, відра 
оцинковані); комплект слюсарних інструментів мотузки монтажні 150 м, риштування стоїчні 
алюмінієві, вишки-тури на домкратах з колесами, драбини 3-хсекційні розкладні, на які є в 
наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації), пояси 
запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі, страхувальні, опорні та 
допоміжні канати, уловлювачі з вертикальними канатами, фал запобіжний 1ФК, сітки захисні, 
стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, страхувальні, опорні та допоміжні канати (акт 
випробування від 21.11.2020 р. ), уловлювачі з вертикальними канатами, запобіжні верхолазні 
пристрої ПВУ-2 (акт випробування від 22.09.2020 р.), страхувальні системи, захисні каски, захисні 
костюми, пояси лямкові комбіновані ПЛК-3 в комплекті зі стропом тросовим (акт випробування 
від 03.12.2020 р.), пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі -
7 од., (акт випробування від 05.11.2020 р.).__________________________________________________

Усе обладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом № 2012 від
20.12.2018 р. створена комісія з випробування запобіжних поясів, драбин, іншого устатковання, що
використовуються під час виконання робіт._________________________________________________ _

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18, під час 
виконання задекларованих робіт працівники підприємства забезпечуються комплектом 
спеціального одягу, спеціального взуття згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємства», 
затверджених наказом директора від 12.09.2019 р. На кожного працівника заведена особиста картка
видачі ЗІЗ. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів_______
індивідуального захисту.___________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на 
паперових, так і електронних носіях. Зокрема, по задекларованим видам робіт наявні такі 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-XII 
від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; 
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;_ НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»;_ НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці»;_ НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;_______
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при вико
ристанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;______________



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 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН) «Система стандартів безпеки
праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»._______________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків.
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки.______________________________________________________________

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________________________

тертально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

С.В. ГОНЧАР
(ініціали та прізвище)

16 грудня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці / / и / ґ / / ґ с  / 20 (5 4 ? .

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.
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