УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
Х сесія VІІ скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31 серпня 2016 року № 327
м. Іршава

Про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад та делегування представників
до спільної робочої групи
Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», розглянувши звернення депутатів
Лозянської сільської ради від 11.08.2016 р. № 02-09/227, враховуючи
результати громадських обговорень, сесія міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад міста Іршава
та села Собатин Іршавської міської ради, села Лоза Лозянської сільської
ради в Іршавську міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті
Іршава.
2. Делегувати Іршавського міського голову Бобика С.С., секретаря міської
ради Рацина М.О., заступника міського голови Мейсароша В.В.; керуючого
справами міської ради Мимрікова В.Ф., депутата міської ради, голову
депутатської комісії з питань законності і правопорядку, регламенту, етики,
депутатської діяльності та адміністративно-територіального устрою Прокопа
Г.Г., депутата міської ради Павльо В.В. до складу робочої групи з підготовки
проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бобика
С.С..
Міський голова

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

Х сесія VІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ

від 31.08.2016 р.
м. Іршава

№ 330

Про внесення змін до складу виконавчого комітету
міської ради VІІ скликання

Розглянувши заяву члена виконавчого комітету міської ради Чийпеша Олександра
Івановича, у відповідності до п. 3, ч. 1, ст. 26 та ст. 51 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА :

1.
Внести зміни до складу виконавчого комітету міської ради VІІ скликання, а саме –
вивести зі складу виконавчого комітету Чийпеша Олександра Івановича.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Рацина М.О..

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

У К Р АЇН А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
X-та сесія VІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016 р. №333
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд
гр. Меренич Івану Васильовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Фединця, 42.
Розглянувши заяву гр. Меренич Івана Васильовича, мешканця
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в у
власність, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,
яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Фединця, 42», керуючись ст.26 п.34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 116, 118, 121, 186-1 Земельного кодексу
України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, за
рахунок земель запасу Іршавської міської ради, орієнтовною площею 0,10 га гр. Меренич Івану
Васильовичу, мешканцю
в м. Іршава, вул. Фединця, 42.
2. Зобов’язати гр. Меренич Івана Васильовича, мешканця
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БО БИК

У К Р АЇН А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
X-та сесія VІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016 р. №336
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд
гр. Цогла Василю Васильовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Б. Хмельницького, 24.
Розглянувши заяву гр. Цогла Василя Васильовича, мешканця
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в у власність, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Б. Хмельницького, 24», керуючись
ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 116, 118, 121, 186-1
Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, за
рахунок земель запасу Іршавської міської ради, орієнтовною площею 0,0383 га гр. Цогла
Василю Васильовичу, мешканцю
в м. Іршава, вул. Б.
Хмельницького, 24.
2. Зобов’язати гр. Цогла Василя Васильовича, мешканця
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БО БИК

УКРАЇНА
ІР ШАВСЬКА МІ СЬК А РАДА
X-та сесія VІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016 р. №343
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
гр. Воробканич Дмитру Михайловичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Будівельна, 5
Розглянувши заяву гр. Воробканич Дмитра Михайловича, «Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі в м. Іршава, вул. Будівельна, 5», керуючись ст.26 п.34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», сс. 12, 93, 124, 186-1 Земельного кодексу України, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на
умовах оренди, площею 0,6215 га, строком на 3 роки для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, гр. Воробканич Дмитру Михайловичу в м. Іршава, вул. Будівельна, 5.
2. Зобов’язати Воробканич Дмитра Михайловича, мешканця
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для прийняття
відповідного рішення.
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БО БИК

УКРАЇНА
ІР ШАВСЬКА МІ СЬК А РАДА
X-та сесія VIІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016 р. №342
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
для промисловості,
ТзОВ «Іршавське ремонтно-будівельне підприємство «Агробуд»,
юридична адреса: м. Іршава, вул. Федорова, 25
в м. Іршава, вул. Федорова, 25
Розглянувши заяву директора ТзОВ «Іршавське ремонтно-будівельне підприємство «Агробуд»
Чийпеш І.В. «Про надання дозволу на оренду земельної ділянки для промисловості в м. Іршава, вул.
Федорова, 25», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сс. 12, 93,
124, 186-1 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на
умовах оренди для промисловості, орієнтовною площею 3,4 га, строком на 5 років, ТзОВ «Іршавське
ремонтно-будівельне підприємство «Агробуд» (код 03584194) в м. Іршава, вул. Федорова, 25.
2. Зобов’язати ТзОВ «Іршавське ремонтно-будівельне підприємство «Агробуд»:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування для
промисловості;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для прийняття
відповідного рішення.
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БО БИК

У К Р АЇН А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
X-та сесія VІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016 р. №335
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель та споруд
гр. Лівак Василю Васильовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Севастянова, 60.
Розглянувши заяву гр. Лівак Василя Васильовича, мешканця
«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, яка знаходиться за адресою: м. Іршава,
вул. Севастянова, 60», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр»,
сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд, орієнтовною площею 0,10 га гр. Лівак Василю Васильовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Севастянова, 60.
2. Зобов’язати гр. Лівак Василя Васильовича, мешканця
:
2.1. виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БО БИК

У К Р АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
X-та сесія VІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016 р. №340
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Бенедик Олександру Петровичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Шевченка, 69.
Розглянувши заяву гр. Бенедик Олександра Петровича, мешканця
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка
знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 69» керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 116, 121, 1861 Земельного кодексу України, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0542 га гр.
Бенедик Олександру Петровичу, мешканцю
за адресою: м.
Іршава, вул. Шевченка, 69.
2. Передати гр. Бенедик Олександру Петровичу, мешканцю
у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0542
га в м. Іршава, вул. Шевченка, 69 (кадастровий 2121910100:06:004:0125).
3. Зобов’язати гр. Бенедик Олександра Петровича оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

У К Р АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
X-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016 р. №341
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Фущіч Василю Андрійовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Білецька, 62.
Розглянувши заяву гр. Фущіч Василя Андрійовича, мешканця
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться
за адресою: м. Іршава, вул. Білецька, 62» керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 116, 121, 1861 Земельного кодексу України, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0757 га гр.
Фущіч Василю Андрійовичу, мешканцю
за адресою: м. Іршава, вул.
Білецька, 62.
2. Передати гр. Фущіч Василю Андрійовичу, мешканцю
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0757 га в м.
Іршава, вул. Білецька, 62 (кадастровий 2121910100:06:003:0163).
3. Зобов’язати гр. Фущіч Василя Андрійовича оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
10 сесія 7-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016р.
м. Іршава

№329

Про внесення змін в обсяг фінансування
об’єктів бюджету розвитку на 2016р.
Відповідно до п.23, ст.26, п.13 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України із внесеними
змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України», сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в загальний обсяг фінансування об’єктів видатки на які у 2016 році
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, КФК 170703 – «Видатки
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг» -«Капітальний ремонт вулиць: М.Рильського Молодіжна - Ярова, Конституції, Коцюбинського, Набережна, Поштова, Ст.Вайди,
проїзд Борканюка – Фединця, Миру, Дружби, Зелена, частково Л.Українки від
перехрестя з вул. Терешкової та біля Хреста, Нова, Онуфрія, 16 Липня, Залізнична,
Фізкультурна, Підгірна, Польова, кап. рем.внутріквартального проїзду по
вул.Набережна, проїздних шляхів та прибудинкової території біля буд.№26 по
вул.Поштова, буд.7,8 по вул.Набережна, дорога до кладовища по вул.Українська» 3500,00 грн. КЕКВ 3132.
2. Відповідно збільшити обсяг фінансування по об’єкту, а саме
КФК 100203 - «Благоустрій міст сіл і селищ» - «Капітальний ремонт
прибудинкових територій та проїздів по вул.Набережній від буд.№1 до буд.№10 в
м.Іршава» - 3500,00 грн. КЕКВ 3132
3. Головному бухгалтеру провести відповідні зміни до бюджету на 2016р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Білей
М.В. стійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, приватизації та контролю за роботою комітету з конкурсних
торгів (голова комісії Куртинець О.С.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІ СЬКА РАДА
Х-та сесія VІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016 р. №344
м. Іршава
Про внесення змін до рішення
Іршавської міської ради Х сесії VІІ скликання від 22.07.2016 р. №291
Розглянувши та обговоривши заяву гр. Бобіта С.С. «Щодо необхідності внесення змін в рішення
Іршавської міської ради Х сесії VІІ скликання від 22.07.2016 р. №291 “ Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку господарських будівель та споруд гр. Бобіта Степану Степановичу, мешканцю
в м. Іршава, вул. Конституції, 31». Керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сс. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести в рішення Іршавської міської ради Х сесії VІІ скликання від 22.07.2016 р. №291 «Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд гр. Бобіта
Степану Степановичу, мешканцю
в м. Іршава, вул. Конституції,
31» наступні зміни: слова по тексу «…площею 0,07 га» замінити словами «…площею 0,0813 га».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІ СЬКА РАДА
Х-та сесія VІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016 р. №345
м. Іршава
Про внесення змін до рішення
Іршавської міської ради VI сесії VІІ скликання від 04.03.2016 р. №182
Розглянувши та обговоривши заяву гр. Демчик О.Й. «Щодо необхідності внесення змін в рішення
Іршавської міської ради Х сесії VІІ скликання від 04.03.2016 р. №182 “ Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку господарських будівель та споруд гр. Демчик Ользі Йосипівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Космонавтів, 1 «а». Керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сс. 12, 118, 121, Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести в рішення Іршавської міської ради VI сесії VІІ скликання від 04.03.2016 р. №182 “ Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд гр. Демчик
Ользі Йосипівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Космонавтів, 1 «а»
наступні зміни: слова по тексу «…площею 0,07 га» замінити словами «…площею 0,0983 га».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІ СЬКА РАДА
Х-та сесія VІІ-го скликання
ІІІ пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 31.08.2016 р. №346
м. Іршава
Про продовження терміну дії рішення 42 сесії 6 скликання
Іршавської міської ради від 18.03.2015 р. №1840
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення ділянки у постійне користування
для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
Управлінню Закарпатської єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату
в м. Іршава, вул. Шкільна, б/н»
Розглянувши
клопотання
єпископа
Ужгородського
і
Закарпатського
Варсонофія
«Про продовження терміну дії дозволу Іршавської міської ради «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування
будівель громадських та релігійних організацій Управлінню Закарпатської єпархії Української
Православної Церкви Київського патріархату в м. Іршава, вул. Шкільна, б/н», керуючись ст.26 п.34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити термін дії дозволу строком на 1 рік відповідно до рішення 42 сесії 6 скликання Іршавської
міської ради від 18.03.2015 р. №1840.
2. Зобов’язати Управління Закарпатської єпархії Української Православної Церкви Київського
патріархату виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
орієнтованою площею 0,05 га і подати на затвердження сесії Іршавської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури (голова
комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

