Центр надання адміністративних послуг
м. Дншра
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ДЕКЛАРАЦІЯ
П
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ДНІПРОЕКОВТОР»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49089, Дніпропетровська

обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 508/1.
місцезнаходження,

______________________________________40933661___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________директор Шувалов Віктор Борисович________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

__________ (056) 377 97 59, ІУІппікї97ОСаіетаіісот
номер телефону, 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;

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, на території Новоолександрівської
селищної ради, комплекс будівель і споруд № 1 1
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

______________та згідно укладених договорів на об'єктах замовників________________
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми
особами
стосовно
відшкодування
наслідків
можливої
шкоди
_______________________________________ відсутній________________________________
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п раці______________
__________________________________ не проводився__________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Шувалов Віктор Борисович_________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної 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:
технологічні транспортні засоби: бульдозер марки Т-130, 1989 р.в., СРСР, ідент. №
(найменування виду робіт

б/н, двигун № 893363348731, номерний знак 02619Т ВІ; бульдозер марки_____________
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

Т10М.0111ЕН, 2007 р.в., Росія, ідент. № 39302, ш. № 158795, двигун № 26223,________
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

державний номерний знак - Т05734АЕ:

бульдозер марки Т-170.00. 1991 р.в., СРСР,

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

ідент. № рама № 80.11 1667, двигун № 212466. номерний знак 02494Т ВІ; бульдозер
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

марки Т10М .0111ЕН. 2008 р.в.. Росія, ідент. № 40707. ш. № 160540, двигун № 28383,
відповідного дозволу,

державний номерний знак Т05735АЕ; екскаватор марки R 170W-7 «HYUNDAI». 2007
р.в.. Корея, ідент. № 503111 10. двигун № S6S057650, державний номерний знак
Т05736АЕ; екскаватор марки R 170W-7 «HYUNDAI». 2007 р.в.. Корея, ідент. №
50311106. двигун № S6S056623. державний номерний знак Т05737АЕ; бульдозер
гусеничний
марки
SD-16
«SHANTUL».
2017
р.в..
Китай.
ідент.
№
CHSD16AAVH1041370. двигун №
1217J006565. державний номерний знак
Т08239АЕ;
бульдозер марки SD-23 «SHANTUL». 2008 р.в.. Китай, ідент. №
SD23AA100835. двигун № 41103488. державний номерний знак
Т06148АЕ;
бульдозер марки Т-170.00. 1991 р.в.. СРСР. ідент. №
рама № 80 11 1667. двигун №
212466. номерний знак 02494Т ВІ;
екскаватор марки 30-5124А . 1996 р.в.. Росія,
ідент. № б/н. двигун № 03096. кузов № зав. № 129. державний номерний знак ТО 140
автогрейдер марки ДЗ-122-А-2. 1991 р.в.. Україна, ідент. № б/н. двигун №
114931. кузов № зав. № 1029814. державний номерний знак Т1347 ДН;
бульдозер
марки Т-130. 1989 р.в.. СРСР. ідент. № б/н. двигун № 893363348731. номерний знак
02619Т ВІ; бульдозер марки Т10М.0111ЕН. 2008 р.в.. Росія, ідент. № 40707. ш. №
160540. двигун № 28383. номерний знак - Т05735АЕ; бульдозер марки Т10М .0111ЕН,
2007 р.в.. Росія, ідент. № 39302. ш. № 158795. двигун № 26223. державний номерний
знак - Т05734АЕ; машина землерийна марки ПЗМ-2 на базі трактора Т-150К, 1993
р.в.. Україна, ідент. № 93055576. ш. № 632325. двигун № 21-00737. державний
номерний знак - Т05085АЕ; трактор Т-130 МГ-1 -бульдозер ДЗ-110В, 1987 р.в.. СРСР.
ідент. № б/н. двигун № 216142. номерний знак Т 8458 ДП; трактор Т І70.00-3 марки
бульдозер ДЗ-110, 1990 р.в.. СРСР. ідент. № б/н. двигун № 315545. кузов № зав. №
53445. державний номерний знак - Т 1348 ДН_______________________________________
______________________________________________77_________________________________
кількість робочих місць,

______________________________________________77________________________________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

____________________________________________ 1_4__________________________________
будівель і споруд (приміщень),

__________________________________________________ з_____________________________________
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Наказом по підприємству № 17-ОП від 15.05.2018 відповідальним
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

директор поклав на себе. Наказом № 17-ОП від 15.05.2018 інженером з охорони
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

прані призначено Вінник Т.Г. На підприємстві розроблено та затверджено наказом
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

№ 3.1 від 22.12.2016 «Положення про службу охорони прані» й «Положення про______
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На
підприємстві навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони
праці здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом № 3-ОП
від 22.12.2016 посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праці, інструкції з
безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 14 примірників).
Підприємство має експлуатаційну документацію. Наказом № 18-ОП від 15.05.2018 на
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці. Директор
Шувалов В.Б. й інженер з охорони праці Вінник Т.Г. пройшли навчання загальних
питань з охорони праці в Д П «Запорізький навчально-курсовий комбінаті» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Запорізькій області
(протокол № 2312 від 22.12.2017). Бригадир дільниці Крушельнииький P.O. пройшов
навчання загальних питань з охорони праці в ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» та
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перевірку знань в комісії Головного управління Держ:праці у Дніпропетровській області
(протокол № 386 від 26.04.2018). Директор Шувалов В.Б., інженер з охорони праиі
Вінник Т.Г. та бригадир дільниці Крушельницький P.O. пройшли навчання НПАОП
0.00-1.62-12.» Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в ТОВ «Учбовий
Комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у
Дніпропетровській області (протокол № 384 від 27.04.2018). Директор Шувалов В.Б.,
інженер з охорони праці Вінник Т.Г. та бригадир дільниці Крушельницький P.O.
пройшли
навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол № 314 від 06.04.2018;
IV група з електробезпеки). Директор Шувалов В.Б., інженер з охорони праиі Вінник
Т.Г. та бригадир дільниці Крушельницький P.O. пройшли навчання та перевірку знань
НАПБ А .01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні» в ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд» (протокол № 203 від 14.03.2018). Робітники підприємства: Чижик С.О.,
Бацишин О.В., Василенко А.О., Поривай О.П., Авраменко С.А., Скляр В.В. та ін.
мають посвідчення тракториста-маишніста, машиніста бульдозера 6-го розряду,
машиніста екскаватора 6-го розряду, машиніста автогрейдера 6-го розряду,
землерийної,
видані
інспекцією
Держтехнагляду,
машиніста______ машини
Держсільгоспінспекцією Дніпропетровської області, П ТУ № 3 Синельниківського р-ну
Дніпропетровської області, Військовою частиною пп 02266. Машиністи технологічних
транспортних засобів пройшли навчання та перевірку знань
НАПБ А .01.001-2014
«Правила пож еж ної безпеки в Україні» в ТОВ «УК СПЕКТР» (протоколи: № 132 від
14.07.2017, № 142 від 13.09.2017. № 155 від 22.11.2017, № 153 від 14.11.2017).
Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань
загальних питань з охорони праці, НПАОП 0.00-1.62-12.» Правила охорони праиі на
автомобільному транспорті» в обсязі виконуваних робіт,
НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних
робіт своєю комісією з перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: № 1 від
14.05.2018, № 2 від 15.05.2018, № 3 від 16.05.2018). На підприємстві розроблено й
затверджено наказом № 01-ПБ від 15.05.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та
призначено особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки.
Наказом № 01-ПБ від 15.05.2018 призначено відповідальних за пожежну безпеку.
Наказом № 01-ПБ від 15.05.2018 відповідальність за стан і утримання засобів
індивідуального захисту, справність цих засобів покладається на бригадира дільниці
Крушельницького P.O. Наказом № 01-ПБ від 15.05.2018 відповідальність за
електрогосподарство й справний
стан
електроустаткування
покладено на
бригадира дільниці Крушельницького P.O. Допуски до стажування і самостійної
роботи оформлюються наказами по підприємству. При допуску до роботи робітники
проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони праці на робочому
місці (за особистим підписом). Робітникам видаються інструкції з безпечних методів
робіт. На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація
й необхідна
нормативно-технічна документація. На роботи підвищеної небезпеки розробляються і
вивішуються на робочих місцях технологічні карти та забезпечується їх виконання.
На підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під час
приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності
(періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 21 травня 2007 року N 246 (медичні довідки про проходження попереднього
медичного огляду працівників, видані 14.02.2018 КЗ «Дніпропетровський центр
первинної медико-санітарної допомоги № 8»), На підприємстві організовано
проходження передрейсового медичного огляду для водіїв транспортних засобів.
Робітники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям
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та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуального
захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.
Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку. На підприємстві
є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі Закон України
«Про охорону праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів», НПАОП 0.00-1.62-12.» Правила охорони праці на автомобільному
транспорті». «Правила пож еж ної безпеки», ГО СТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности», ГО СТ 12.1.003-83 «ССБТ.
Шум. Общие требования безопасности», ДС ТУ ГО СТ 12.1.012:2008
«ССБТ.
Вібраційна безпека. Загальні вимоги», Д С ТУ ГО С Т 2. 601:2006
«ССКД.
Експлуатаційні документи», Д С ТУ 2192-93 «Гідроприводи об'ємні. Насоси об'ємні та
гідромотори. Загальні технічні вимоги», Д С ТУ 3317-96 «Гідроприводи об'ємні.
Гідроциліндри. Загальні технічні вимоги»
тощо. Наказом № 01-ПБ від 15.05.2018
відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію фонду нормативно-правових
актів з охорони праці директор поклав на себе. Наказом № 02-РП від 17.01.2018
призначено відповідального (бригадир дільниці Крушельницький P.O.) за якість
виконуваних робіт. Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві
ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: журнал
реєстрації інструкцій з охорони праці: журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони
праці; журнал обліку і зберігання електрозахисних засобів; журнал обліку та
зберігання
засобів
захисту; журнал
обліку,
перевірки
та
випробувань
електроінструменту, трансформаторів та ін. тощо. Наказом № 2 від 21.12.2016
відповідальність за проведення первинного та повторного інструктажів на робочому
місці, а також за ведення журналів директор поклав на себе. Наказом № 02-РП від
15.05.2018 затверджено комплекс заходів з пожежної безпеки на підприємстві.
Підприємство має свідоцтва про реєстрацію великотонажного транспортного засобу
або іншого технологічного транспортного засобу на: бульдозер марки Т-130, 1989 p.e.,
СРСР, ідент. № б/н, двигун № 893363348731, номерний знак 02619Т ВІ; бульдозер
марки Т10М.0111ЕН, 2007 p.e., Росія, ідент. № 39302, ш. № 158795, двигун №
26223, державний номерний знак - Т05734АЕ;
бульдозер марки Т-170.00, 1991 p.e.,
СРСР, ідент. № рама № 80.11 1667, двигун № 212466, номерний знак 02494Т ВІ;
бульдозер марки Т10М.0111ЕН, 2008 p.e., Росія, ідент. № 40707, ш. № 160540, двигун
№ 28383,
державний номерний знак Т05735АЕ; екскаватор марки R 170W-7
«HYUNDAI», 2007 p.e., Корея, ідент. № 50311110, двигун № S6S057650, державний
номерний знак Т05736АЕ; екскаватор марки R 170W-7 «HYUNDAI», 2007 p.e., Корея,
ідент. № 50311106, двигун № S6S056623, державний номерний знак Т05737АЕ;
бульдозер гусеничний марки SD-16 «SHANTUL», 2017 p.e., Китай, ідент. №
CHSD16AAVH1041370,
двигун №
1217J006565,
державний номерний знак
Т08239АЕ;
бульдозер марки SD-23 «SHANTUL», 2008 p.e., Китай, ідент. №
SD23AA100835, двигун № 41103488, державний номерний знак
Т06148АЕ; бульдозер
марки Т-170.00, 1991 p.e., СРСР,
ідент. №
рама № 80 11 1667, двигун № 212466,
номерний знак 02494Т ВІ; екскаватор марки ЭО-5124А, 1996 p.e., Росія, ідент. № б/н.
двигун № 03096,_____кузов № зав. № 129, державний номерний знак Т0140
ДН; автогрейдер марки ДЗ-122-А-2, 1991 p.e., Україна, ідент. № б/н, двигун №
114931, кузов № зав. № 1029814, державний номерний знак Т1347 ДН;
бульдозер
марки Т-130, 1989 p.e., СРСР, ідент. № б/н, двигун № 893363348731. номерний знак
02619Т ВІ; бульдозер марки Т10М.0111ЕН, 2008 p.e., Росія, ідент. № 40707, ш. №
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160540, двигун № 28383, номерний знак - Т05735АЕ; бульдозер марки Т10М.0111ЕН.
2007 p.e., Росія, ідент. № 39302, ш. № 158795, двигун № 26223, державний номерний
знак - Т05734АЕ: машина землерийна марки ПЗМ-2 на базі трактора Т-150К, 1993
p.e., Україна, ідент. № 93055576, ш. № 632325, двигун № 21-00737, державний
номерний знак - Т05085АЕ; трактор Т-130 МГ-1-бульдозер ДЗ-110В, 1987 p.e., СРСР,
ідент. № б/н, двигун № 216142, номерний знак Т 8458 ДП; трактор ТІ 70.00-3 марки
бульдозер ДЗ-110, 1990 p.e., СРСР, ідент. № б/н, двигун № 315545, кузов № зав. №
53445, державний номерний знак - Т 1348 Д Н (серії та номера свідоцтв: АЕ № 002389,
ВІ № 003750, А Е № 002390. В! № 003616. АЕ № 002391, А Е № 002392, А Е № 005816. АЕ
№ 002807. № 001989 ДП, Д П № 3515, АЕ № 002389. АЕ № 002227, АЕ № 002390, ВІ №
003750, В № 003616, № 001363 ДП, № 001988 ДП). Технологічні транспортні засіби,
що належить підприємству,
зареєстровано
за
місцезнаходженням органу
управління юридичної особи. Технологічні транспортні засіби мають номерні знаки.
Підприємство має акти державного технічного огляду технологічних транспортних
засобів на: бульдозер марки Т-130, 1989 p.e., СРСР, ідент. № б/н, двигун №
893363348731, номерний знак 02619Т ВІ; бульдозер марки Т10М.0111ЕН, 2007 p.e.,
Росія, ідент. № 39302, їй. № 158795, двигун № 26223, державний номерний знак Т05734АЕ; бульдозер марки Т-170.00, 1991 p.e., СРСР, ідент. № рама № 80.11 1667,
двигун № 212466, номерний знак 02494Т ВІ; бульдозер марки Т10М.0111ЕН, 2008 p.e.,
Росія, ідент. № 40707, ш. № 160540, двигун № 28383,
державний номерний знак
Т05735АЕ; екскаватор марки R 170W-7 «HYUNDAI», 2007 p.e., Корея, ідент. №
50311110, двигун № S6S057650, державний номерний знак Т05736АЕ; екскаватор
марки R 170W-7 «HYUNDAI», 2007 p.e., Корея, ідент. № 50311106, двигун №
S6S056623, державний номерний знак Т05737АЕ; бульдозер гусеничний марки SD-16
«SHANTUL», 2017 p.e., Китай, ідент. № CHSD16AAVH1041370, двигун № 1217J006565.
державний номерний знак
Т08239АЕ;
бульдозер марки SD-23 «SHANTUL», 2008
p.e., Килюй, ідент. № SD23AA100835, двигун № 41103488, державний номерний знак
Т06148АЕ; бульдозер марки Т-170.00, 1991 p.e., СРСР,
ідент. №
рама № 80 11
1667, двигун № 212466, номерний знак 02494Т ВІ; екскаватор марки ЭО-5124А, 1996
p.e., Росія, ідент. № б/н, двигун № 03096, кузов № зав. № 129, державний номерний
знак Т0140 ДН; автогрейдер марки ДЗ-122-А-2, 1991 p.e., Україна, ідент. № б/н,
двигун № 114931, кузов № зав. № 1029814, державний номерний знак Т І347 ДН;
бульдозер марки Т-130, 1989 p.e., СРСР, ідент. № б/н, двигун № 893363348731,
номерний знак 02619Т ВІ; бульдозер марки Т10М.0111ЕН, 2008 p.e., Росія, ідент. №
40707, ш. № 160540, двигун № 28383, номерний знак - Т05735АЕ;
бульдозер марки
Т10М.0111 ЕН, 2007 p.e., Росія, ідент. № 39302, ш. № 158795, двигун № 26223,
державний номерний знак - Т05734АЕ; машина землерийна марки ПЗМ-2 на базі
трактора Т-150К, 1993 p.e., Україна, ідент. № 93055576, ш. № 632325, двигун № 2100737, державний номерний знак - Т05085АЕ; трактор Т-130 МГ-1-бульдозер ДЗ-110В,
1987 p.e., СРСР, ідент. № б/н, двигун № 216142, номерний знак Т 8458 ДП; трактор
Т І 70.00-3 марки бульдозер ДЗ-110, 1990 p.e., СРСР, ідент. № б/н, двигун № 315545,
кузов № зав. № 53445, державний номерний знак - Т 1348 ДН, видані 27.04.2018
фахівцями Д П «Придніпровський ЕТЦ» за участю директора підприємства. При
проведенні технічного огляду встановлено, що типи, моделі, ідентифікаційні номери
відповідають записам, технічним вимогам у документах, що встановлюють право
власності та в паспортах-формулярах технологічних транспортних засобів. На
технологічні транспортні засоби видано талони. Представлено висновки експертизи
за № № 12.1-09-ТВ-0110.18 від 04.06.2018. 12.1-09-ТВ-0111.18 від 05.06.2018, 12.1-09ТВ-0112.18 від 06.06.2018, 12.1-09-ТВ-0113.18 від 07.06.2018. 12.1-09-ТВ-0114.18 від
13.06.2018, 12.l-09-TB -0ll5.18 від 14.06.2018, 12.1-09-ТВ-0116.18 від 15.06.2018 щодо
відповідності технологічних транспортних засобів нормативно-правовим актам з
охорони праці України, видані Д П «Придніпровський ЕТЦ» на технологічні
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транспортні засоби, які виготовлені за кордоном. На технологічні транспортні
засоби, які виготовлені за кордоном, є митні декларації про ввезення на територію
України , технічні описи, керівництва з експлуатації та технічного обслуговування.
Наказом
№
01-ПБ
від
15.05.2018_________відповідальність_________за
та_____ гтехнічний_____
п е л п і н п и и _______ ь
стан_____
г п и п _______ т
технологічних
е л п и л и с іч п ил
безпечну_______ експлуатацію
транспортних засобів директор поклав на себе. Підприємство має сертифікати
про________________визнання
свідоцтва
відповідності,
відповідності,______ декларації_____ про______відповідність______для
технологічних
транспортних засобів. Директор забезпечує працівників, зайнятих на роботах з
важкими та шкідливими умовами праці, безоплатним лікувально- профілактичним
харчуванням. Кожний технологічний транспортний засіб на підприємстві
укомплектовано медичною аптечкою, первинними засобами пожежогасіння та
знаками аварійної зупинки. Технологічні транспортні засоби зберігаються на
спеціально відведеному майданчику.
/ у/ Пї /І/ //
/(?

І°( 1 // / / \Ц\

В.Б. Шувалов
(ініціали та прізвище)

(п іл гіїс )

27 червня 2018 р.

Декларація
територіальному

зареєстрована у журналі
^зргані
Держпраці

обліку

суб’єктів

господарювання у
2 0 ^ / ^ р.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.
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