
ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання Програми  розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення 

матеріально-технічної бази в м.Ужгород на 2016 – 2018 роки за 2016 рік 

 

 

1.  2413140         Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради 
       КВКВ                            ( найменування головного розпорядника коштів програми ) 

 

2.  2413140         Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради 
       КВКВ                            ( найменування відповідального виконавця  програми ) 

 

3.  130112              «Програма  розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення  

                                       матеріально-технічної бази в м.Ужгород на 2016 – 2018 роки». Рішення сесії Ужгородської міської ради від  

                                      23.12.2015 р. №52 та зміни до Програми від 26.07.16р. №310. 

       КФКВ                            ( найменування  програми, дата і номер рішення міської ради про ії затвердження) 

 

4. Напрямки діяльності та заходи цільової програми: Збереження і подальше зміцнення позицій провідних спортсменів міста на обласних, 

державних та міжнародних змаганнях, вдосконалення діючої системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації та олімпійського резерву, 

використання спорту як засобу виховання патріотизму, мотивації фізичного і духовного самовдосконалення особи. 

                                                                                                                                                                                                                                             (грн.) 
№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансуван

ня 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

1 Навчально-тренувальний збір збірної команди міста 
з баскетболу 

 

Відділ спорту, сім’ї 

та молоді 

02-05.03.16р. 

2496 2496 Популяризація здорового способу 

життя, створення умов для реалізації 

здібностей обдарованої молоді та 

виховання її в дусі олімпійських 

принципів. 

2 Навчально-тренувальний збір з підготовки до Кубка 
Європи з боротьби дзюдо серед кадетів. 

 

24.02.-09.03.16р. 7020 7020 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

3 Проведення 1 та П етапу відкритого чемпіонату 
України по шосе. 

10-17.03.16р. 6000 6000 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансуван

ня 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

 обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної 

культури та спорту в м.Ужгород 

4 Участь збірної команди міста у V спортивних іграх 
школярів області з футболу. 

 

26-27.03.16р. 1248 1248 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної 

культури та спорту в м.Ужгород 

5 Участь збірної команди міста у V турі 2-го кола 
Чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих 
команд. 

 

26-27.03.16р. 1092 1092 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної 

культури та спорту в м.Ужгород 

6 Участь збірної команди міста з футболу у фіналі V 
спортивних ігор школярів області з футболу у 
м.Іршава. 

 

02-03.04.16р. 3445 3445 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної 

культури та спорту в м.Ужгород 

7 Участь у весняному чемпіонаті області з 
легкоатлетичного кросу у м.Мукачево. 
 

09.04.16р. 2714 2714 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної 

культури та спорту в м.Ужгород. 

8 Участь у проведенні чемпіонату України з боксу 
серед юнаків 2002-2003 р.н. 
 

18-24.04.16р. 31994 31994 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної 

культури та спорту в м.Ужгород. 
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9 Участь збірної команди міста у V спортивних іграх 
школярів області з гандболу в м. Берегово. 
 

16.04.16р. 507 507 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

10 Організація турніру з волейболу серед команд 
ветеранів спорту в рамках свята "Сакура-2016". 
 

22-24.04.16р. 936 936 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

11 Участь команди міста у обласному зональному 
турнірі змагань на призи клубу "Шкіряний мяч" 
с.Поляна. 
 

26.04.16р. 2700 2700 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

12 Проведення турніру з міні-футболу серед дворових 
команд, присвяченого памяті тренера та судді Юпія 
Можара. 
 

08.05.16р. 1500 1500 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

13 Організація та проведення до Дня Перемоги над 
нацизмом у другій  світовій війні традиційно  весняно 
легкоатлетичної  естафети серед учнівської молоді 
по вулицях міста. 
 

05.05.16р. 1850 1850 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

14 Організація та проведення 55-х міжнародних змагань 
з легкої атлетики на "Кубок Дружби". 
 

07.-09.05.16р. 8250 8250 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

15 Участь збірної команди міста з бойового самбо у 
навчально-тренувальному зборі. 
 

05.-15.05.16р. 7020 7020 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 
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олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної 

культури та спорту в м.Ужгород. 

16 Участь збірної команди міста у фінальному турнірі 
Чемпіонату Закарпатської області з баскетболу. 
 

14-15.05.16р. 1092 1092 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

17 Участь в організації та проведенні Всеукраїнського 
традиційного "Олімпійського Дня бігу-2016" з легкої 
атлетики. 
 

18.05.16р. 8730 8730 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

18 Участь збірної команди міста з баскетболу, для 
участі у міжнародному турнірі 4 країн у 
м.Міхайловце,Словацька республіка 
 
 

20-22.05.16р. 2100 2100 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

19 Організація та проведення VIII відкритого турніру з 
волейболу серед чоловічих команд памяті 
Я.Безушко та О.Дорошко. 
 

28-29.05.16р. 2148 2148 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

20 Проведення аматорського турніру з флорболу 
 

05.06.16р. 1180 1180 Популяризація здорового способу життя,створення 

умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та 

виховання її в дусі олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної культури та 

спорту в м.Ужгород. 

21 Участь збірної команди міста у першості 
Закарпатської обл. та міжобласному турнірі з самбо 
у м.Іршава. 
 

10-11.06.16р. 3300 3300 Популяризація здорового способу життя,створення 

умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та 

виховання її в дусі олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної культури та 

спорту в м.Ужгород. 
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22 Організація та проведення Всеукраїнського 
Олімпійського дня змагань з волейболу та інших 
олімпійських видів спорту у парку "Боздоський". 
 

14.06.16р. 3948,60 3948,60 Популяризація здорового способу життя,створення 

умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та 

виховання її в дусі олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної культури та 

спорту в м.Ужгород. 

23 Участь збірної команди м.Ужгорода з баскетболу у 
навчально-тренувальному зборі для підготовки до 
міжнародного баскетбольного турніру Інтерспорт-
2016 у м.Капошвар (Угорщина) 
 

01-14.07.16р. 9800 9800 Популяризація здорового способу життя,створення 

умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та 

виховання її в дусі олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної культури та 

спорту в м.Ужгород. 

24 Придбання інвентарю з фехтування для обласного 
центру фізкультури та спорту інвалідів "Інваспорт". 
 

15.06.16р. 6796 6796 Популяризація здорового способу життя,створення 

умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та 

виховання її в дусі олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної культури та 

спорту в м.Ужгород. 

25 Участь збірної команди м.Ужгород у чемпіонаті 
Закарпатської області з боротьби самбо серед 
юнаків у м.Воловець. 
 

12-13.08.16р. 3400 3400 Популяризація здорового способу життя,створення 

умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та 

виховання її в дусі олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної культури та 

спорту в м.Ужгород. 

26 Участь в організації та проведенні "Ужгородської 
регати 2016". 
 

07.08.16р. 9690 9690 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

27 Організація та проведення турніру з волейболу, 
присвяченого памяті А.Ковача. 
 

10-11.09.16р. 2350 2350 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

28 Організація та проведення спортивного свята "Діти-
олімпійська надія України". 
 

18.09.16р. 3200 3200 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

29 Турнір "Кубок мера" з футболу. 
 

23.09.16р. 4500 4500 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 
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обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

30 Проведення турніру з тенісу до Дня міста. 
 

25.09.16р. 4600 4600 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

31 Участь в організації та проведенні спортивного свята 
з футболу "Кубок Проспекту". 
 

08.10.2016 5000 5000 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

32 Проведення легкоатлетичної естафети по вулицям 
міста в рамках спартакіади серед учнівської та 
студентської молоді ПТНЗ та ВУЗів I-II рівнів 
акретитації. 
 

05.10.2016 3360 3360 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

33 Участь збірної команди м.Ужгород у міжнародному 
турнірі з боротьби самбо на призи дворазового 
чемпіона світу Юнака М.М.у м.Львів. 
 

14-16.10.16 7425 7425 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

34 Участь збірної команди міста у чемпіонаті 
Закарпатської області з баскетболу серед чоловіків. 
 

09.10.16 910 910 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

35 Участь збірної команди міста у обласному турнірі 
серед ветеранів з волейболу памяті Є.Овсяннікова у 
м.Мукачево. 

08-09.10.16 1840 1840 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 
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 олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

36 Участь у проведенні турніру з швидких шахів. 29-30.10.16 120 120 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

37 Участь команди міста з волейболу у XXII обласній 
спартакіаді ветеранів фізичної культури та спорту. 
 

29-30.10.16 4860 4860 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

38 Участь збірної команди міста Ужгород у чемпіонаті 
України з баскетболу серед чоловічих команд 
Першої ліги "Група Захід". 
 

29-30.10.16 1820 1820 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

39 Участь команди міста у навчально-тренувальних 
зборах з фехтування для підготовки до участі у 
Всеукраїнському турнірі памяті МС СРСР Ковач ПО. 
 

26-31.10.16 3960 3960 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

40 Придбання нагородної продукції у переможця 
визначеного в системі електронних державних 
закупівель "ProZorro". 
 

27.10.16 33490 33490 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 
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41 Організація та проведення відкритої першості ДЮСШ 
№1 з дзюдо серед юнаків та дівчат 2003-2004, 2005-
2006, 2007-2008 р.н. 
 

12.11.16 600 600 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

42 Участь команди м.Ужгород з баскетболу у 
міжнародному турнірі "Карпатська ліга" у 
м.Будапешт, Угорщина. 
 

11-13.11.16 13224 13224 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

43 Участь команди ДЮСШ №1 у Всеукраїнських 
змаганнях з фехтування на рапірах серед юніорів 
"Відкритий кубок м.Львова"Галицький лицар". 
 

18-21.11.16 2266,16 2266,16 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

44 Участь збірної команди міста у чемпіонаті України з 
баскетболу серед чоловічих команд Першої ліги 
"Група Захід". 
 

19-20.11.16 1820 1820 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

45 Участь у проведенні змагань з волейболу серед 
учнівської та студентської молоді ПТНЗ та ВУЗів I -II 
рівнів акредитації. 
 

23-24.11.16 1300 1300 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

46 Забезпечення участі команди міста у 
Всеукраїнському турнірі з волейболу серед ветеранів 
на кубок першого МС СРСР Івана Скрябіна з 
волейболу на Закарпатті. 

18-20.11.16 2047,14 2047,14 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 
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 умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

47 Забезпечення спортивним інвентарем та 
обладнанням для розвитку фехтування. 
 

23.11.16 8420 8420 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

48 Організація та проведення дитячого турніру з дзюдо 
на призи Св.Миколая. 
 

18.12.2016 6625 6625 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

49 Забезпечення святковими подарунками дитячі 
команди, які беруть участь у спортивних Новорічних 
змаганнях. 
 

Грудень 16р. 4997,75 4997,75 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

50 Участь на етапі Кубку України з фехтування на 
рапірах памяті В.Андрієвського у м.Львів. 
 

10-12.12.16 1299,73 1299,73 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

51 Участь юнацької команди м.Ужгород у відкритій 
першості КДЮСШ "Атлет" з боротьби дзюдо серед 
юнаків 2005-2006-2007-2008 р.н.м.Львів. 
 

17.12.2016 2400 2400 Популяризація здорового способу 

життя,створення умов для реалізації 

здібностей обдарованої молоді та виховання її в 

дусі олімпійських принципів, створення 

сприятливих умов для розвитку фізичної 

культури та спорту в м.Ужгород. 

 

52 Організація та проведення відкритого чемпіонату 20-24.12.2016 3180 3180 Популяризація здорового способу життя, 
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міста Ужгород з тенісу серед юнаків та дівчат. 
 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

53 Органзація та проведення турніру з волейболу серед 
юнаків та дівчат 2002-2003 та 2004-2005 
р.н.,присвячений Новорічно-Різдв!яним святам. 
 

21-23.12.2016 3120 3120 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

54 Придбання спортивного інвентаря для покращення 
матеріально-технічної бази, яка буде 
використовуватись під час проведення спортивно-
масових заходів. 
 

Грудень 16р. 10000 10000 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

55 Проведення турніру з міні-футболу, присвяченого 
Дню Святого Миколая 
 

16.12.2016 400 400 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

56 Організація та проведення Кубка Діда Мороза з 
самбо. 
 

27-29.12.16 2100 2100 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 
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57 Організація та проведення Кубка Діда Мороза з 
тенісу серед юнаків та дівчат. 
 

27-29.12.16 2100 2100 Популяризація здорового способу життя, 

створення умов для реалізації здібностей 

обдарованої молоді та виховання її в дусі 

олімпійських принципів, створення сприятливих 

умов для розвитку фізичної культури та спорту 

в м.Ужгород. 

 

  ВСЬОГО:  274292,38 274292,38  

 

 

 

   Начальник відділу спорту. сім’ї та молоді                                                                                                                                               Н.Луків 

 

 


