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ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА на СЕУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) 

_______________________________________________________________ 

(назва організації-заявника) 

 

1. Відомості про організаційну структуру та керівний склад організації 

1.1. Посада, прізвище, ім'я, по-батькові керівника організації: 
              

1.2. Посада, прізвище, ім'я, по-батькові представника вищого керівництва/ працівника організації, відповідального за сертифікацію 

СЕУ, № тел., е-mail: 
                         
1.3. Кількість працівників підприємства _______ осіб, зокрема зайнятих у сфері, охопленою СЕУ _______ осіб. 

1.4. Кількість процесів на підприємстві _______. 

1.5. Кількість структурних підрозділів на підприємстві ________. 

 

 

2. Відомості щодо консультаційних послуг при розробці та впровадженні системи управління 

2.1 Чи залучались сторонні консультанти при розробці та впровадженні СЕУ (так/ні)                      ______ 

2.2 Консультації надавали:  _______                                                                        _____________________________________________________ 
                         (назва та реквізити юридичної особи, прізвище та ініціали консультантів, прізвище та ініціали фізичних осіб, що надавали консультації)

 
 

3. Сфера застосування СЕУ та адреса(и) потужностей виробництва 

3.1 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СЕУ: 
(у разі наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожну ділянку) 

Назва та адреса Керівник / 

контактна особа 

Діяльність / процеси Кількість пер-

соналу 

Кількість змін Дні та часи ро-

боти 

      

      

      

 

3.2 Коди КВЕД на види діяльності, що входять до сфери застосування СЕУ: 
№ 

з/п 
Назва виду діяльності  (підвиду / сектору) Код КВЕД 
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№ 

з/п 
Назва виду діяльності  (підвиду / сектору) Код КВЕД 

   

 

3.3. Відомості про продукцію / послуги, які охоплено СЕУ (заповнюється у разі нестачі місця в заявці): 

Вид, назва, торгівельна марка продукту Код ДКПП 

Позначення та назва нормативного документу (ДСТУ, 

ГОСТ, ТУ тощо), за яким виробляють продукцію / надають 

послугу 

   

   

   

 

3.4 Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність продукції / послуг,  в тому числі процеси, що використовуються на 

умовах аутсорсингу: 

                   
                    

 

4. Відомості про наявні дозвільні документи з екології (дозволи, ліцензії, ліміти тощо) 

№ п/п Назва дозвільного документу  

(дозволу, ліцензії, ліміту тощо) 

Хто видав Термін дії 

    

    

    

    

 

4. Інформація стосовно конфіденційності 

4.1 Заявник вважає конфіденційними наступні документи: 

 - всі надані; 

 - документи, пов’язані з внутрішньою системою менеджменту; 

 - статутні та організаційні документи. 
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5. Відомості про запровадження СЕУ: 

5.1. Якщо СЕУ інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка, з якою:        
                    

5.2. Якщо СЕУ раніше вже було сертифіковано, вкажіть, будь-ласка, орган сертифікації, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії 

сертифіката (або надайте його копію):  

                   
                    

 

5.3. Дата останнього аналізування СЕУ з боку вищого керівництва:  

                   
                    

 

5.4. Період проведення повного циклу внутрішніх аудитів / Дата останнього внутрішнього аудиту: 
                     

 

 

6. Відомості за останній рік про наявність та кількість надзвичайних ситуацій та аварій, які мали (могли мати) вплив на до-

вкілля, та приписів контролюючих організацій щодо недотримання законодавчих і нормативних вимог, пов’язаних з екологіч-

ними аспектами діяльності організації-заявника, продукції та послуг (може надаватися окрема довідка щодо наявності приписів, 

скарг, претензій за останній рік): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Відомості про документацію СЕУ (див. таблицю): 

Для попереднього оцінювання системи екологічного управління (перший етап аудиту) надаються задокументовані: опис сфери засто-

сування СУЕ; екологічна політика; екологічні аспекти і пов’язані з ними екологічні впливи; критерії, застосовані для визначення суттє-

вих екологічних аспектів; суттєві екологічні аспекти; інформація щодо екологічних цілей; записи стосовно планування та проведення 

внутрішніх аудитів і записи стосовно аналізування системи управління з боку керівництва. 

 

 

 

 

 

Таблиця  
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ДСТУ ISO 14001:2015 Документи СЕУ  
згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015 

Позначення та назва відповідного 

документу системи екологічного 

керування організації 

Відповідальний 

підрозділ (або 

особа) № 

пунк-

ту 

ДСТУ 

Назва або зміст пункту Розроблений Надається 

для попере-

днього оці-

нювання 

Документи, які надаються 

до Органу сертифікації згі-

дно з вимогами ДСТУ ISO 

14001:2015 
так ні 

4.1 Розуміння організації та її контексту       

Чи визначенні зовнішні та внутрішні чинники, 

які є відповідними для призначеності та які 

впливають на її здатність досягати результатів, 

передбачених системою екологічного управлін-

ня? 

   

   

Чи визначені зовнішні та внутрішні чинники 

охоплюють умови довкілля, що впливають або 

можуть вплинути на організацію 
   

   

4.2 Розуміння потреб і очікувань зацікавлених 

сторін 
   

   

Чи визначені зацікавлені сторони, які стосу-

ються СЕУ? 
   

   

Чи визначені відповідні потреби та очікування 

(тобто вимоги) зацікавлених сторін? 
   

   

Які з визначених потреб і очікувань можуть 

стати обов`язковими для дотримання відповід-

ності вимогам? 
   

   

4.3 Визначення сфери дії СЕУ 
  � 

Задокументований опис 

сфери застосування СУЕ 
  

Чи організація визначила межі та застосовність 

СЕУ, та чи  встановила її сферу застосування?    
   

Чи всі дії, продукція та послуги організації в 

межах сфери застосування охоплює СЕУ    
   

Чи задокументована інформація щодо сфери 

застосування, та чи є вона доступною для заці-

кавлених сторін? 
   

   

4.4 Система екологічного керування       

Чи розроблена, запроваджена, підтримується та 

постійно поліпшується СЕУ, що охоплює потрі-

бні процеси та їх взаємодії відповідно до вимог 

ДСТУ ISO 14001:2015? 

   

   

5.1. Лідерство       

Чи демонструє найвище керівництво своє 

лідерство та своє зобов'язання щодо системи 

екологічного управління 
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ДСТУ ISO 14001:2015 Документи СЕУ  
згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015 

Позначення та назва відповідного 

документу системи екологічного 

керування організації 

Відповідальний 

підрозділ (або 

особа) № 

пунк-

ту 

ДСТУ 

Назва або зміст пункту Розроблений Надається 

для попере-

днього оці-

нювання 

Документи, які надаються 

до Органу сертифікації згі-

дно з вимогами ДСТУ ISO 

14001:2015 
так ні 

5.2 Екологічна політика 
  � 

Задокументована екологічна 

політика 
  

Чи сформована, запроваджена та актуалізована 

екологічна політика?                         
   

   

Чи відповідає політика у сфері екологічного 

управління призначеності й  середовищу орга-

нізації, характеру, масштабу та впливом на 

довкілля її дій, продукції та послуг? 

   

   

Чи доступна актуалізована політика у формі 

задокументованої інформації та доведена до 

відома у межах організації? 
   

   

5.3 Функції, обов`язки та повноваження в ме-

жах організації 
   

   

Чи забезпечено керівництвом встановлення, 

доведення до відома обов`язки та повноважен-

ня для відповідних посад в межах організації? 
   

   

Чи забезпечено найвищим керівництвом звіту-

вання про дієвість системи екологічного уп-

равління, зокрема еклогічну дієвість? 
   

   

6.1.1 
 

 

 

 

 

 

Планування.         

Дії стосовно ризиків і можливостей. Загаль-

ні положення 

   

Задокументована інформа-

ція щодо: 
-  ризиків і можливостей, які 

мають бути враховані; 
-  процесів згідно з вимога-

ми п.п. 6.1.1 – 6.1.4 

  

Чи розглядаються під час планування чин 
ники та вимоги, зазначені у п. 4.1-4.2 у сфері 

застосування СЕУ, а також чи визначаються 

ризики та можливості, пов`язані з екологічни-

ми аспектами? 

   

   

Чи визначено в межах сфери застосування 

системи екологічного управління потенційні 

надзвичайні ситуації, зокрема ті, які можуть 

впливати на довкілля? 

   

   

Чи підтримує організація задокументовану 

інформацію про свої ризики та можливості, які 

визначено? 
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ДСТУ ISO 14001:2015 Документи СЕУ  
згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015 

Позначення та назва відповідного 

документу системи екологічного 

керування організації 

Відповідальний 

підрозділ (або 

особа) № 

пунк-

ту 

ДСТУ 

Назва або зміст пункту Розроблений Надається 

для попере-

днього оці-

нювання 

Документи, які надаються 

до Органу сертифікації згі-

дно з вимогами ДСТУ ISO 

14001:2015 
так ні 

6.1.2 Екологічні аспекти  

  � 

Задокументована інформа-

ція щодо: 
-  екологічних аспектів і 

пов’язаних з ними екологіч-

них впливів, 
-  критеріїв, застосованих для 

визначення суттєвих екологі-

чних аспектів; 
- суттєвих екологічних ас-

пектів 

  

Чи визначено організацією у межах установле-

ної сфери застосування системи екологічного 

управління екологічні аспекти її дії, продукції 

та послуг, які вона може контролювати та на які 

вона може впливати, а також пов`язані з ними 

впливи на довкілля протягом передбачуваного 

життєвого циклу?  

   

   

Чи визначено ті аспекти, які мають або можуть 

мати суттєвий вплив на довкілля, тобто суттєві 

екологічні аспекти, за допомогою розроблених 

критеріїв? 

   

   

Чи ведеться в організації обмін інформацією 

щодо суттєвих екологічних аспектів з різними 

рівнями та підрозділами організації 
   

   

Чи підтримується задокументована інформація 

про встановлені екологічні аспекти та 

пов`язані з ними впливи на довкілля; критерії, 

які вона використовує задля визначення своїх 

суттєвих екологічних аспектів; суттєві еколо-

гічні аспекти?  

   

   

6.1.3 
 

 

 

 

Обов`язкові для дотримання відповідності 

вимоги 
   

Задокументована інформа-

ція, пов’язана із зо-

бов’язанням  щодо відпо-

відності вимоги 

  

Чи організацією визначено та наявна можли-

вість ознайомлення з обов`язковими для до-

тримання відповідності вимогами, 

пов`язаними з її екологічними аспектами? 
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ДСТУ ISO 14001:2015 Документи СЕУ  
згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015 

Позначення та назва відповідного 

документу системи екологічного 

керування організації 

Відповідальний 

підрозділ (або 

особа) № 

пунк-

ту 

ДСТУ 

Назва або зміст пункту Розроблений Надається 

для попере-

днього оці-

нювання 

Документи, які надаються 

до Органу сертифікації згі-

дно з вимогами ДСТУ ISO 

14001:2015 
так ні 

 Чи визначено, як обов`язкові для дотримання 

відповідності вимоги стосуються організації?    
   

Чи враховано обов`язкові для дотримання від-

повідності вимоги під час розробляння, запро-

ваджування, підтримування та постійного по-

ліпшування системи екологічного управління? 

   

   

6.1.4 Планування дій       

Чи заплановано виконання дій стосовно суттє-

вих екологічних аспектів, обов`язкових для 

дотримання відповідності вимог, ризиків  та 

можливостей? 

   

   

Чи передбачено  інтегрування дій в процесі 

своєї системи екологічного управління та за-

провадження цих дій? Чи оцінено результати-

вність цих дій? 

   

   

6.2.1 Екологічні цілі 
  � 

Задокументована інформама-

ція щодо екологічних цілей 
  

Чи встановлено екологічні цілі для відповід-

них підрозділів і рівнів з урахуванням своїх 

суттєвих екологічних аспектів і відповідних 

обов`язкових для дотримання відповідності 

вимог, а також ризиків і можливостей? 

   

   

Чи екологічні цілі узгоджено з екологічною 

політикою? 
   

   

Чи є екологічні цілі вимірними (в разі, якщо це 

можливо)? 
   

   

Чи екологічні цілі охоплено моніторингом?       

Чи екологічні цілі доведено до відома та акту-

алізовано належним чином? 
   

   

Чи підтримує організація в актуальному стані 

задокументовану інформацію щодо екологіч-

них цілей? 
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ДСТУ ISO 14001:2015 Документи СЕУ  
згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015 

Позначення та назва відповідного 

документу системи екологічного 

керування організації 
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6.2.2 Планування дій задля досягнення екологіч-

них цілей     
   

Чи встановлено організацією для досягнення 

екологічних цілей що треба зробити, які ресу-

рси необхідні, хто буде відповідальним за до-

тримання встановлених термінів виконання? 

   

   

Чи розглянуто, яким чином дії задля досягнен-

ня екологічних цілей може бути інтегровано в 

бізнес-процеси організації?    

   

7.1 Ресурси       

Чи визначено ресурси для розроблення, запро-

вадження, підтримування та постійного по-

ліпшування системи екологічного управління? 

Та чи забезпечено їх наявність? 

   

   

7.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентність 

   

Задокументована інформа-

ція щодо визначання необ-

хідної компетентності осіб, 

які виконують роботи, що 

впливають на екологічну 

дієвість організації 

  

Чи визначено необхідну компетентність особи 

(осіб), яка (-і) під  контролем організації вико-

нує роботу, що впливає на екологічну дієвість 

організації та її здатність виконувати 

обов`язкові для дотримання відповідні вимо-

ги? 

   

   

Чи компетентність осіб ґрунтується на належ-

ній освіті, професійній підготовленості та дос-

віді? 
   

   

Чи визначено потреби в підготовці, пов`язані з 

екологічними аспектами та системою екологі-

чного управління організації? 
   

   

Чи вжито заходів для набуття необхідної ком-

петентності та чи оцінено результативність 

вжитих заходів? 
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 Чи закодументована інформація щодо належ-

ної компетентності персоналу?    
   

7.3 Обізнаність       

Чи забезпечено обізнаність персоналу щодо 

екологічної політики організації, пов`язаними 

з їх роботою суттєвими екологічними аспекта-

ми та відповідними фактичними чи потенцій-

ними впливами на довкілля, внеском у резуль-

тативність СЕУ (зокрема з вигодами від під-

вищення екологічної дієвості), наслідками 

невиконання вимог СЕУ організації (зокрема з 

наслідками невиконання обов`язкових для 

дотримання відповідності вимог)? 

   

   

7.4.1 Інформування 
   

Задокументована інформа-

ція щодо внутрішнього та 

зовнішнього інформування 

  

Чи розроблено, запроваджено та підтримують-

ся процеси, необхідні для внутрішнього та 

зовнішнього інформування, доречні для СЕУ?  
   

   

Чи визначила організація процеси, необхідні 

для внутрішнього та зовнішньог7о інформу-

вання: кого, коли, як та про що інформувати? 
   

   

При розробці інформування взято до уваги 

обов`язкові до виконання вимоги? 
   

   

Екологічна інформація узгоджена з інформаці-

єю, отриманою в межах СЕУ та чи є надій-

ною?   
   

   

Чи зберігається задокументована інформація 

як доказ інформування? 
   

   

7.5.1 Задокументована інформація. Загальні ви-

моги 
   

   

Чи охоплює СЕУ задокументовану інформа-

цію, яку потребує цей стандарт та задокумен-

товану інформацію, яку організація вважає 

необхідною для результативності СЕУ? 
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7.5.2 Документована інформація. Створення і 

актуалізація 
   

   

Чи забезпечено під час створення та актуаліза-

ції задокументованої інформації належну іден-

тифікацію та опис (дата, автор, номер та поси-

лання), належний формат (мова, версія про-

грамного засобу, графічні зображення) і носії 

(паперовий, електронний)? 

   

   

Чи забезпечено належне аналізування та схва-

лення з погляду придатності та адекватності?    
   

7.5.3 Контроль документованої інформації       

Чи забезпечено наявність, придатність до вико-

ристання задокументованої  інформації за необ-

хідності та її  адкватну захищенність? 
   

   

Чи ідентифікується в належний спосіб і конт-

ролюється задокументована інформація завні-

шнього походження, яку організація вважає 

необхідною для планування та функціонуван-

ня СЕУ?  

   

   

8 Виробництво.        

8.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативне планування та контроль пото-

чної діяльності 
   

Задокументована інформа-

ція в обсягах, що необхідні 

для забезпечення впевнено-

сті, що процеси виконують, 

як заплановано 

  

Чи розроблено, запроваджено, контролюються 

та підтримуються процеси, потрібні для задо-

волення вимог СЕУ?  
   

   

Чи контролюються заплановані зміни та чи 

аналізуються наслідки непередбачених змін? 
   

   

Чи забезпечено, щоб передані стороньому ви-

конавцеві процеси були під контролем або 

впливом? 
   

   

Чи розроблено належним чином засоби конт-

ролю, щоб забезпечити врахування своїх еко-

логічних вимог у процесі проектування та роз-

робляння продукції чи послуг для кожного 
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 етапу життєвого циклу продукції та послуги? 

 Чи визначено належним чином екологічні ви-

моги щодо закупівель та послуг? 
 

   

   

Чи повідомляються про свої відповідні еколо-

гічні вимоги зовнішні постачальники, зокрема 

підрядники? 
   

   

Чи розглянуто питання про потребу надання 

інформації щодо потенційних суттєвих впливів 

на довкілля, пов`язаних з транспортуванням 

або постачанням, використанням, оброблен-

ням в кінці строку використання та остаточ-

ним видаленням своїх продукції та послуг? 

   

   

8.2 Готовність до надзвичайних ситуацій і реа-

гування на них 
   

Задокументована інформа-

ція в обсягах, що необхідні 

для забезпечення впевнено-

сті, що процес (и) викону-

ють, як заплановано 

  

Чи організацією розроблено, запроваджено та 

підтримуються процеси, потрібні для того, 

щоб бути готовою до потенційних надзвичай-

них ситуацій, та щоб вчасно реагувати на них? 

   

   

9.1.1 Оцінювання дієвості. Моніторинг, вимірю-

вання, аналізування і оцінювання. Загальні 

вимоги 
   

Задокументована інформа-

ція щодо  результатів моні-

торингу, вимірювання, ана-

лізування та оцінювання 

  

Чи здійснюється моніторинг, вимірювання, 

аналізування та оцінювання своєї екологічної 

дієвості? 
   

   

Чи визначено що саме потрібно піддівати мо-

ніторингу та вимірюванню? 
   

   

Чи визначено методи моніторингу, вимірю-

вання, аналізування та оцінювання, щоб отри-

мати вірогідні результати? 
   

   

Чи визначено критерії, за якими організація 

буде оцінювати свою екологічну дієвість, і 

відповідні показники? 
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 Чи забезпечено калібрування та перевірка за-

стосовуваних засобів моніторингу та вимірю-

вання? 
   

   

Чи оцінено екологічну дієвість та результатив-

ність СЕУ? 
   

   

Чи здійснюється внутрішнє та зовнішнє інфо-

рмування стосовно екологічної дієвості? 
   

   

Чи зберігається задокументована інформація 

щодо результатів моніторингу, вимірювання, 

аналіз та оцінювання? 
   

   

9.1.2 Оцінювання дотримання відповідності 
   

Задокументована інформа-

ція щодо оцінювання відпо-

відності 

  

Чи розроблено, запроваджено та підтримують-

ся процеси, необхідні для оцінювання вико-

нання обов`язкових для дотримання відповід-

ності вимог? 

   

   

9.2.1 Внутрішній аудит. Загальні положення       

Чи впроваджено внутрішні аудити в заплано-

вані терміни для отримання інформації про те, 

чи СЕУ відповідає власним вимогам організа-

ції до СЕУ та вимогам ДСТУ 14001:2015? 

   

   

9.2.2 Програма внутрішнього аудиту 

   

Задокументована інформа-

ція щодо виконання про-

грами внутрішнього аудиту 

та результатів аудитів 

  

Чи розроблено, виконується та актуалізовано 

програму внутрішнього аудиту, охоплюючи 

періодичність, методи, відповідальність, вимо-

ги щодо планування і звітність про свої внут-

рішні аудити? 

   

   

При розробці програми внутрішнього аудиту 

чи враховано екологічну важливість процесів, 

зміни, які впливають на організацію, та ре-

зультати попередніх аудитів? 
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 Чи визначено критерії аудиту та сферу засто-

сування кожного аудиту? 
   

   

Чи забезпечено добір аудиторів та чи прово-

дяться аудити так, щоб було забезпечено 

об`єктивність та неупередженість процесу ау-

диту? 

   

   

Чи забезпечено звітування про результати ау-

дитів перед відповідним керівництвом?    
   

9.3 
 

 

Аналізування системи управління 
   

Задокументована інформа-

ція щодо аналізування СЕУ 

з боку вищого керівництва 

  

Для забезпечення постійної придатності, адек-

ватності та результативності СЕУ, керівництво 

аналізує її із запланованою періодичністю? 
   

   

Під час аналізування СЕУ розглядається ста-

тус дій за результатами попередніх аналізувань 

СУ? 
   

   

Чи аналізуються зміни у зовнішніх і внутріш-

ніх чинниках, доречних для СЕУ?    
   

Чи аналізуються зміни в суттєвих екологічних 

аспектах організації? 
   

   

Чи аналізуються зміни в ризиках і можливос-

тях організації?    
   

Чи розглядається під час аналізування СЕУ 

ступінь досягнення екологічних цілей? 
   

   

Чи розглядається під час аналізування СЕУ 

інформація про екологічну дієвість організації, 

зокрема тенденції стосовно невідповідностей і 

коригувальних дій, результатів моніторингу та 

вимірювання, виконання обов`язкових для 

дотримання відповідності вимог організації, 

результатів аудитів, відповідних повідомлень 

від зацікавлених сторін, зокрема скарг? 

   

   

Чи результати аналізування СЕУ охоплюють 

висновки щодо постійної придатності, достат-

ності та результативності СЕУ? 
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до Органу сертифікації згі-

дно з вимогами ДСТУ ISO 

14001:2015 
так ні 

 Чи результати аналізування СЕУ охоплюють 

рішення, пов`язані з можливостями постійного 

поліпшування? 
   

   

10.1 Поліпшення. Загальні вимоги.       

Чи визначено можливості для поліпшування та 

виконання необхідних дій для досягнення за-

планованих результатів СЕУ? 
   

   

10.2 Невідповідність і коригувальні дії 

   

Задокументована інформа-

ція щодо встановлених не-

відповідностей, вжитих ко-

ригувальних дій та їх ре-

зультативності 

  

Чи встановила організація процес реагування 

на встановлену невідповідність? 
   

   

Чи оцінено організацією потребу в діях щодо 

усунення причини невідповідності з тим, щоб 

вона не виникала повторно чи в іншому місці? 
   

   

Чи коригувальні дії відповідають суттєвості 

наслідків виявлених невідповідностей, зокрема 

впливу на довкілля? 
   

   

Чи зберігається задокументована інформація 

як доказ характеру невідповідностей та будь-

яких подальших виконаних дій та результатів 

будь-якої коригувальної дії? 

   

   

10.3 Постійне поліпшення       

Чи постійно поліпшується придатність, адек-

ватність і результативність СЕУ задля підви-

щення екологічної дієвості? 
   

   

 

 

 

 

 

Примітки Органу з сертифікації систем управління:  

а). відомості про наявність/відсутність документу СЕУ в графі 3, 4 відмічаються     Х  ; 

б) в графі 5 вказуються документи, які надаються до ОС СУ. Документи, позначені ⌧ ОС СУ, надаються обов`язково (в електронному 
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та/або паперовому вигляді). Інші документи надаються у разі їх наявності; 

в) Орган з сертифікації залишає за собою право запросити, при необхідності, додаткові документи після розглядання наданої опитува-

льної анкети. 

 

 

7. Пропозиції стосовно: 

Оформлення сертифікату, крім української, ще й іншою мовою _______________________ 

 

 

Керівник організації            

            (Підпис)              (ПІБ)  

 

МП            Дата  
 


