
ПРОТОКОЛ № 98 
засідання комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування 

 

від 15.02.2018 р.           м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

          

         ВІДСУТНІ: 

Готра В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Гомонай В.В., Мандич Ю.В.,  

Химинець В.В., Щадей В.І.  – члени комісії.  

 

Ковальський А.В. – секретар комісії.  

    ЗАПРОШЕНІ: Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту, 

начальник відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. - заступник директора департаменту, 

начальник управління майном міста; 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та 

стратегічного планування; 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Станко Ю.Ю. – начальник відділу муніципальної 

інспекції благоустрою; 

Жирков Г. – начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців; 

Фленько І.І. – директор Ужгородського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді;   

Воловар М.В. – начальник служби персоналу та 

спецроботи; 

Василиндра О.М. – начальник начальник управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та молоді;    

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури;  

Турховська А.І.  – начальник відділу бухгалтерського 

обліку.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 12.02.2018 р. 

№62/27/04-10.   

II. Про лист голови ОСББ "Достоєвського 20" гр. Нечаєва П.В.  
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III. Обговорення проектів рішень чергової XIX сесії міської ради VII 

скликання.  

I. Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 12.02.2018 р. 

№62/27/04-10. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. представила депутатам реєстр для розгляду та надання 

пропозицій по внесенню змін до рішення "Про бюджет міста на 2018 рік" на 

підставі листів розпорядників коштів. (додається).  

ВИРІШИЛИ: Погодити потреби та рекомендувати внести відповідні 

зміни до Бюджету міста.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

II. Про лист голови ОСББ "Достоєвського 20" гр. Нечаєва П.В. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії ознайомив колег зі змістом листа щодо потреб 

проведення ремонтних робіт з благоустрою житлового будинку №20 по вул. 

Достоєвського.   

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства вжити 

відповідних заходів щодо проведення обстеження будинку та за 

результатами надати відповідні акти на чергове засідання комісії.  

За це рішення голосували: 

"ЗА" – одноголосно 

 

III. Обговорення проектів рішень чергової XX сесії міської ради VII 

скликання. 

1. (проект №1012 з доповненням) Про зміни до Програми додаткових 

гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік.  

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.   представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

 

2.   (проект №1013) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.   представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 
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3. (проект №1014) Про зміни до Програми капітального ремонту 

житлового фонду  у м. Ужгороді на 2018-2022 роки.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням:  

  1. Доповнити  Додаток 4  до Програми об’єктами згідно з даними 

таблиці. 

№ 

Програма/Найменування заходів КПКВК 

К
ЕК

В
 Потреба на 2018 рік 

міський 

державни

й Разом 

ІV 

Програма капітального ремонту 

житлового фонду у м. Ужгород на 2018-

2022 роки     270,000 0,000 270,000 

  
Капітальний ремонт водопроводу, 

каналізації     270,000 0,000 270,000 

  
вул. Канальна,33 

121601

7 

313

1 135,000   135,000 

  
вул. Канальна,35 

121601

7 

313

1 135,000   135,000 

  
1216017 

  

313

1 270,000   270,000 

РАЗОМ по ПРОГРАМІ     270,000 0,000 270,000 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

4.  (проект №1015) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

5.  (проект №1016) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород 

на 2018-2022 роки.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням:  
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          В пункті 5 додатку виправити технічну помилку, а саме: адресу 

"вул. Міцкевича, 7" викласти в редакції "вул. Міцкевича, 9". 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

6.  (проект №1017) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 

роки.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

7. (проект №1018 ) Про зміни та доповнення до рішення І сесії міської 

ради VII скликання 23.12.15 №59. (програма інформатизації ).  

СЛУХАЛИ: Турховська А.І.   представила  проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

8.  (проект №1019) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунальних підприємств. 

СЛУХАЛИ: Яцків О.І..    представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

9.  (проект №1020) Про місця для платного паркування. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

10.  ((проект №1021) Про розмір орендної плати.  

 СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

11. ((проект № 1022) Про припинення права користування земельною 

ділянкою. 

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.   представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Відмовити у задоволенні клопотання. Залишити земельну 

ділянку у користуванні КП "Водоканал м. Ужгорода".  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 
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12.  (проект № 1023) Про внесення змін до рішення XVІII сесії 

міської ради VII скликання  від 21.12.2017 року №949. (тер. центр ). 

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

13.  проект №1024) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку  м. Ужгорода на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Травіна О.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

   1. У додатку 2 “Показники будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту соціально-культурних та комунальних об’єктів на 2018 

рік” за рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансування на 

капітальний ремонт коридорів та сходових кліток адмінбудівлі по пл. 

Поштовій, 3 (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 100,0 тис. 

грн., капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої каналізаційної мережі 

будівлі ДНЗ №28 по вул. Добролюбава (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) – 50,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду та благоустрою 

території будівлі "Інклюзивно-ресурсний центр №1" по вул. 8-го Березня, 46 

А – 700,0 тис. грн. 

2. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту приміщень 

(об'єктів) в будівлі на 2018 рік” вилучити один об'єкт: “ Капітальний ремонт 

коридорів та сходинкових кліток адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3”. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

14.  ( проект №1025) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.   представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

 I. 1.   Внести наступні зміни до проекту рішення міської ради "Про 

зміни до бюджету міста на 2018 рік" : 

1. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету у 2018 році по 

головному розпоряднику департамент фінансів та бюджетної політики по 

КТПКВКМБ 3718700 на   1 530 000 грн. 

          Доповнити текст проекту рішення п. 14 наступного змісту «Зменшити 

обсяг резервного фонду міського бюджету у 2018 році на 1 530 000  грн.». В 

зв’язку з цим п. 14 вважати п. 15. 

2. Збільшити бюджетні призначення: 

 управлінню капітального будівництва по коштах переданих із 

загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку (капітальні 

видатки) всього в сумі 850 000 грн., з них: 
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100 000 грн. по КТПКВКМБ 1510180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління»; 

50 000 грн. по КТПКВКМБ 1511010  «Надання дошкільної освіти»; 

700 000 грн. по КТПКВКМБ 1511020  «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами»; 

управлінню містобудування та архітектури  по КТПКВКМБ 1617350  

на Програму  комплексного забезпечення містобудівною документацією 

міста Ужгород» в сумі 20 000 грн.; 

виконкому по коштах переданих із загального фонду до спеціального 

фонду бюджету розвитку (капітальні видатки) по КТПКВКМБ 0210160 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» в сумі 660 000 грн. 

3. За рахунок залишку коштів загального фонду, що склався на початок 

2018 року  збільшити бюджетні призначення  управлінню економіки та 

стратегічного планування по КТПКВКМБ 2710180 по Програмі науково-

методичного забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста "Ужгород 

2030" на 355 000 грн. 

 Враховуючи зміни до Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та 

кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують 

програмно-цільового методу затверджених наказом Міністерства фінансів 

України 01.02.2018 № 70 внести наступні зміни: 

1. В додатках 3,6,7 до проекту рішення міської ради "Про зміни до 

бюджету міста на 2018 рік" змінити коди ТПКВКМБ, а саме: 

По департаменту міського господарства : 

 з КТПКВКМБ 1217440 «Утримання та розвиток транспортної 

інфраструктури» 

      КТПКВКМБ 1217442 «Утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури» 

на КТПКВКМБ 1217360 «Виконання інвестиційних проектів» 

      КТПКВКМБ 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» 

По управлінню капітального будівництва:  

з КТПКВКМБ 1517320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення» 

КТПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» 

на КТПКВКМБ 1517360 «Виконання інвестиційних проектів» 

      КТПКВКМБ 1517363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій». 
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2. В додатку 1 до проекту рішення міської ради "Про зміни до 

бюджету міста на 2018 рік": 

По департаменту міського господарства  зменшити призначення в сумі 

7 200 грн. по КТПКВКМБ 1217440 «Утримання та розвиток транспортної 

інфраструктури» та КТПКВКМБ 1217442 «Утримання та розвиток інших 

об'єктів транспортної інфраструктури», 

Збільшити бюджетні призначення в сумі 7 200 грн. по КТПКВКМБ 

1217360 «Виконання інвестиційних проектів» та КТПКВКМБ 1217363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій». 

По управлінню капітального будівництва зменшити призначення в сумі 

11 600 грн. по КТПКВКМБ 1517320 «Будівництво об'єктів соціально-

культурного призначення» та КТПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх 

установ та закладів», 

Збільшити бюджетні призначення в сумі 11 600 грн. по КТПКВКМБ 

1517360 «Виконання інвестиційних проектів» та КТПКВКМБ 1517363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій». 

3. В додатку 8 до проекту рішення міської ради "Про зміни до бюджету 

міста на 2018 рік": 

По департаменту міського господарства  зменшити призначення в сумі              

7 200 грн. (капітальні видатки) по  КТПКВКМБ 1217442 «Утримання та 

розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури», а збільшити 

бюджетні призначення в сумі 7 200 грн. (капітальні видатки) по КТПКВКМБ 

1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій». 

По управлінню капітального будівництва зменшити призначення в сумі 

11 600 грн. по КТПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та 

закладів» по об’єкту «Реконструкція спортивного майданчику НВК 

"Гармонія" вул. Доманинська, 263 в м. Ужгороді», а збільшити бюджетні 

призначення в сумі  11 600 грн. по КТПКВКМБ 1517363 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» по об’єкту «Реконструкція 

спортивного майданчику НВК "Гармонія" вул. Доманинська, 263 в м. 

Ужгороді». 

4. Додаток 5 до проекту рішення міської ради "Про зміни до бюджету 

міста на 2018 рік" доповнити наступними позиціями: 

Департамент міського господарства (головний розпорядник) по КПКВКМБ 

1200000 

Департамент міського господарства (відповідальний виконавець) по 

КПКВКМБ 1210000 

По КТПКВКМБ 1217440 «Утримання та розвиток транспортної 

інфраструктури» та КТПКВКМБ 1217442 «Утримання та розвиток інших 
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об'єктів транспортної інфраструктури» зменшити 

бюджетні призначення по видатках розвитку, в т. ч. бюджету розвитку в сумі 

33 000 грн. 

По КТПКВКМБ 1217360 «Виконання інвестиційних проектів» та       

КТПКВКМБ 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» збільшити бюджетні призначення по видатках розвитку, в т. ч. 

бюджету розвитку в сумі   33 000 грн. 

II. По департаменту міського господарства  провести перерозподіл 

бюджетних призначень (капітальні видатки)  по коштах переданих із 

загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку: 

зменшити в сумі 270 000 грн. по КТПКВК 1217670 «Внески до 

статутного капіталу суб’єктів господарювання» по Програмі фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки; 

збільшити в сумі 270 000 грн. по КТПКВК 1216010 «Утримання та 

ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства» та по 

КТПКВК 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства» по Програмі капітального ремонту 

житлового фонду  м. Ужгород на 2018-2022 роки. 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

15.  (проект №1026) Звіт про виконання бюджету міста за 2017 рік. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

16.  (проект №1027) Про дозвіл на придбання службового автомобіля. 

СЛУХАЛИ: Станко Ю.Ю.  представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

17.  (проект № 1028) Про зміни до рішення XІV сесії міської ради VII 

скликання 13 липня 2017 року № 707 ( зміни до складу конкурсної 

комісії з присвоєння міської премії ім. П. Скунця).  

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М. представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 
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18.  ( проект № 1029) Про зміни до рішення ІX сесії міської ради 

VII скликання  22 грудня 2016 року № 500 ( Положення про міську 

премію ім. П. Скунця).  

СЛУХАЛИ: Василиндра О.М.   представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

19. ( проект № 1030) Про зміни до рішення XІ сесії міської ради VII 

скликання  28 лютого 2017 року № 608. (структура ).  

СЛУХАЛИ: Воловар М.В.   представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1.     Доповнити Пункт 1 проект рішення текстом наступного змісту: 

« - збільшити чисельність Центру надання адміністративних послуг  на 1 

одиницю; 

- збільшити чисельність департаменту фінансів та бюджетної політики 

на 1 одиницю.»; 

2. У Пункті 2 проекту рішення загальну чисельність апарату міської ради 

і виконавчих органів читати як «321». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 
 

20.  (проект №1031) Про зміни до Положення про відділ ведення 

Державного реєстру виборців. 

СЛУХАЛИ: Жирков Г.І.  представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

21. (проект № 1032) Про затвердження граничної чисельності працівників 

Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей  та 

молоді. 

СЛУХАЛИ: Фленько І.І.  представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

22.  ( проект № 1033) Про доповнення до рішення ХVІII сесії міської ради 

VII скликання 14.12.2017 року №889. (проекти регуляторних актів ).  

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



 10 

"ЗА" - одноголосно 

23. (проект №1034) Про електронні петиції у місті Ужгород. 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

 

24.  (проект №1035) Про внесення змін до генерального плану. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

25. (проект №1036) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

26. (проект №1037) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

27.  (проект №1038) Про затвердження та надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

28. (проект №1039) Про поновлення дії договорів оренди земельних 

ділянок. 

29.  (проект № 1040) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

30.  (проект №1041) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( гр. Данч Т.А.) 

31. (проект №1042) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( гр. Спех 

М.М.).  

32.  (проект №1043) Про приватизацію земельної ділянки несільсько - 

господарського призначення шляхом викупу.( ФОП Губкович  В.М.).  

33.  (проект №1044) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( гр. Феєр В.І.) 

34.  (проект №1045) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( ТОВ 

"Каслекс").  

35.  (проект №1046) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

36.  (проект №1047) Про прийняття земельної ділянки у комунальну 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень пакетом до розгляду на 

сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 
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37. (проект №979 ) (повторно) Про надання пільги.   

СЛУХАЛИ: Щадей В.І.   представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням: 

В пункті 1 дату викласти в редакції : "з 01.03.2018 р. ".   

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

 

 

 

Голова комісії       В. Готра    

 

     

 


