
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

28.02.2019                            № 7 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Андрейщук  Р.А. 

Бугайов В.М. 

Варава 

Гудзь 

Клітко 

Кочур 

Крагель 

Маслак 

М.В. 

В.В. 

Н.В. 

Л.В. 

В.В. 

В.О. 

Снаговський 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

О.О. 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

Шикеринець І.С. 

  

Запрошені: директор КП „Каштан“ Скочко В.І., головний бухгалтер КП 

„Каштан“ Бих В.І., економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В., 

керівник  ПрАТ „Пирятинське АТП-15343“ Паєвський С.М. 

 

        Бугайов В.М. запропонував розглянути питання про  реконструкцію    

мережі     водовідведення   із  влаштуванням каналізаційно-насосної станції в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 4 та  реалізації проекту будівництва полігону 

твердих побутових відходів. 

 Рябоконь О.П. зазначив, що  працівники виконавчого комітету міської 

ради коротко проінформують членів виконавчого комітету із зазначених питань. 

 Крагель В.В. підтримав пропозицію Бугайова В.М. щодо розгляду питання 

полігону твердих побутових відходів.  

           Міський голова Рябоконь О.П. наголосив, що питання полігону нагальне і 

потрібно визначитися з  подальшими  кроками у сфері поводження з твердими 



побутовими відходами на території Пирятинської міської ОТГ. Запропонував 

розпочати засідання виконкому, розглянути 17 питань порядку денного і 

проголосувати за основу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

            „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0. 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про погодження перевізнику  ПрАТ „Пирятинське АТП-15343“ тарифу  

на послугу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 

загального користування №3 „Ринок-АС 1 (по вул.Гагаріна через вул.Київська). 

 

2.  Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради  

від 26.07.2017  № 171.  

 

       3.  Про    виконання      фінансового     плану    та господарську діяльність  

комунального підприємства „Каштан“ за 2018 рік. 

 

         4.  Про  взяття  громадян  на квартирний облік при  виконкомі міської ради. 

 

 5. Про присвоєння адреси  земельній    ділянці    громадянина Павлоцького 

Г.І. по вул.Суворова в м.Пирятин. 

 

         6. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки в м.Пирятин та внесення змін до нього. 

 

          7. Про     внесення   змін до рішення виконавчого комітету від 27.08.2014  

№ 236. 

 

         8. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція та впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних технологій в Пирятинському ліцеї, що 

знаходиться за адресою: вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

          9. Про надання тимчасового дозволу ФОП Богомаз Л.В. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

          10. Про надання тимчасового дозволу ФОП Гримуд Т.В. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

         11. Про надання тимчасового дозволу ФОП Литвин Н.Г. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

          12. Про надання тимчасового дозволу ФОП Пономаренко Т.Д.  на 



розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

          13. Про надання тимчасового дозволу ФОП Медяник С.Г. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

          14. Про надання тимчасового дозволу ФОП Стародубцевій В.В. на 

розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

          15. Про надання тимчасового дозволу ФОП Дубовик Н.О. на розміщення  

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

16. Про     реконструкцію    мережі     водовідведення   із  влаштуванням  

каналізаційно-насосної станції в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 4 за адресою 

вул. Європейська, 2а в м. Пирятин Полтавської області. 

 

          17. Про реалізацію проекту будівництва полігону твердих побутових 

відходів. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

        Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

погодження перевізнику  ПрАТ „Пирятинське АТП-15343“ тарифу на послугу з 

перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального 

користування №3 „Ринок-АС 1 (по вул.Гагаріна через вул.Київська). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Паєвський С.М. повідомив, що тариф змінився у зв’язку з підняттям ціни 

на паливно-мастильні матеріали, запчастини, оренду. Також зазначив, що  

пасажиропотік становить 10-12 чол. під час здіснення маршруту. При зміні 

тарифу керувалися Правилами надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту та Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту. 

         Шикеринець І.С. запропонував встановити  вартість проїзду на цьому 

маршруті 5 грн. 

         Члени виконкому підтримали зазначену пропозицію. 

         В  обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Крагель В.В., 

Анрейщук Р.А. та Снаговський О.О. 

             Рябоконь О.П.  залишив засідання виконкому у звʼязку з терміновою 

зустріччю з керівництвом правління АТ „Пирятинський сирзавод“ щодо 

розгляду питання будівництву очисних споруд на сироробному заводі. Засідання 

продовжилося під головуванням заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Шикеринрця І.С. 

         У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

з урахуванням пропозиції. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

            „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 76 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника-адміністратора ЦНАПу виконкому міської ради, 

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до рішення виконкому 

міської ради від 26.07.2017 № 171 „Про  затвердження переліку 

адміністративних та муніципальних послух та їх інформаційних карток“. 

 

Засідання залишили Варава М.В. та Крагель В.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Клітко Н.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію керівника-адміністратора ЦНАПу виконкому міської ради 

Коваль Л.П.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 77 додається). 

 

До засідання приєднався Варава М.В. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О.,   головного  спеціаліста   відділу   економічного  аналізу  

та розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Каштан“ за 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В      обговоренні   питання взяли участь Бугайов В.М., Шикеринець І.С., 

Варава М.В., Клітко Н.В. 



У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

з врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 78 додається). 

 

До засідання приєднався Крагель Є.В. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про взяття  громадян  на квартирний облік при  виконкомі 

міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Клітко Н.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 79 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси  земельній    ділянці    громадянина Павлоцького Г.І. по 

вул.Суворова в м.Пирятин. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Бугайов В.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 80 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної ділянки в 

м.Пирятин та внесення змін до нього. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Маслак В.О. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 81 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

         Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення   змін до рішення 

виконавчого комітету від 27.08.2014 № 236. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А.,Клітко Н.В. 



У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради Цюри І.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 82 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження робочого проекту „Реконструкція та впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних технологій в Пирятинському ліцеї, що 

знаходиться за адресою: вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель Є.В. запитав щодо терміну реалізації проекту. 

          Зергані М.І.    відповіла,    що     цей  проект буде реалізовуватися протягом 

трьох років. Загальна кошторисна вартість проекту становить 20968,050 тис. грн. 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Бугайов В.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 83 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Богомаз Л.В. на розміщення нестаціонарних 

засобів для виносної торгівлі живими квітами. 



 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Гудзь В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 84 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Гримуд Т.В. на розміщення нестаціонарних 

засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Тарасовський І.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 85 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Литвин Н.Г. на розміщення нестаціонарних 

засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О. та Снаговський О.О.  

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 86 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

Про надання тимчасового дозволу ФОП Пономаренко Т.Д.  на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Кочур Л.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 87 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Медяник С.Г. на розміщення нестаціонарних 

засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Чепур О.О.  

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 88 додається). 

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Стародубцевій В.В. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Чайка Т.Г. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 89 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Дубовик Н.О. на розміщення нестаціонарних 

засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

В    обговоренні    питання    взяли   участь   Тарасовський І.М., 

Снаговський О.О.  

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 90 додається). 

 

Гудзь В.В. залишив засідання. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому   

міської  ради,  який проінформував про  реконструкцію    мережі     

водовідведення   із  влаштуванням каналізаційно-насосної станції в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 4 за адресою вул. Європейська, 2а в м. 

Пирятин Полтавської області. Зазначив, що проведені всі роботи по 

реконструкції мережі водовідведення із влаштуванням каналізаційно-насосної 

станції. До неї підключені приміщення школи естетичного виховання, 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 та районний Будинок культури. На 

даний час КНС працює, питання передачі на баланс школи буде  розглядатися на 

черговій сесії міської ради. На попередній сесії депутатам надано роз’яснення, 

що рішення сесії необхідне для того, щоб енергетики мали законну підставу 

підключити об’єкт до електромережі. Проте рішення не було прийняте.  

 В обговоренні взяли участь Бугайов В.М., Крагель В.В., Шикеринець І.С. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

        Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому  

міської  ради,  який проінформував про  реалізацію проекту будівництва 

полігону твердих побутових відходів. 

        На реалізацію проекту будівництва полігону твердих побутових відходів у 

бюджеті міської об’єднаної територіальної громади закладено 3,1 млн гривень. 

Очікувалося, що таку ж суму виділить Полтавська обласна рада. Проте сесія 

обласної ради зменшила суму співфінансування до 1 млн гривень. 

Розпорядником коштів визначила обласне управління капітального будівництва. 

          Для того, щоб побудувати полігон на місці існуючого сміттєзвалища, 

управлінню капітального будівництва необхідно укласти з Пирятинською 



міською радою договір суперфіцію, яким надається право проводити 

будівництво на чужій земельній ділянці. Управління запропонувало укласти 

такий договір на всю територію сміттєзвалища, яка становить 16 га, тоді як 

проектом передбачено будівництво полігону твердих побутових відходів на 

земельній ділянці розміром 6,2 га. Ця пропозиція викликала чимало запитань з 

боку депутатів міської ради, і тому на минулій сесії заступнику міського голови з 

питань діяльності виконкому було дано доручення запросити представників 

обласного управління капітального будівництва для узгодження дій щодо 

реалізації проекту. На засіданні комісій запропоновано депутатам прийняти 

сесійне рішення щодо поділу земельної ділянки під сміттєзвалищем на дві 

частини і укласти договір суперфіцію на користування тільки тією з них, де буде 

проводитися будівництво полігону. Крім того, у договорі передбачити такі 

позиції, які б зменшували ризики для міської ради, перш за все в питаннях 

термінів реалізації та фінансування проекту. 

 В обговоренні взяли участь Бугайов В.М., Крагель В.В., Шикеринець І.С. 
 

 

 

 

Заступник  міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради                                       І.С.Шикеринець      

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу  

та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради               Т.Д.Нестерець 

 

 


