
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

просп. Слобожанський, 3, м. Дніпро, 49081 тел. 770 09 39, 742 70 90 
е-mail: tumnspress@adm.dp.gov.ua 

 
Протокол № 19 позачергового засідання 

 
м. Дніпро 14 квітня 2020 року 

 

Головував: голова регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Бондаренко О.В. 
 

Присутні: секретар регіональної комісії Топтун Я.П., члени регіональної комісії  
(за списком) та запрошені (за списком). 
 

I. Про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів  
і сільгоспугідь у літній період 2020 року. 

 
СЛУХАЛИ: про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам 

лісів і сільгоспугідь у літній період 2020 року. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології 

ГРИНЧАК В.В.; 
начальник Дніпропетровського обласного управління лісового та 

мисливського господарства ВЕЛИЧКО В.М.; 
заступник начальника ГУ ДСНС з НС у Дніпропетровській області 

ШЕВЧЕНКО О.В.; 
заступник начальника ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області 

БОГОНІС В.Р. 
начальник управління агропромислового розвитку департаменту економіки 

облдержадміністрації СІЛЕВИЧ В.М. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. КУЛЬБАЧУ А.А. 
ВЕЛИЧКУ В.М. 
 

1.1. Забезпечити постійну готовність сил і засобів, що залучаються до 
гасіння пожеж в екосистемах. 

Термін: постійно 
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1.2. На час пожежонебезпечного періоду ввести в бойові розрахунки 
підпорядкованих підрозділів пожежно-рятувальну техніку підвищеної 
прохідності, обладнану гребінками, з великим запасом води. 

 
Термін: протягом пожежонебезпечного 
               періоду 2020 року 

 

2. ВЕЛИЧКУ В.М. 
 

2.1. Забезпечити: 

приведення та утримання у готовності до реагування на лісові пожежі 

наявних сил та засобів лісової пожежної охорони. Особливу увагу приділити 

справності та укомплектованості екіпажами тракторів з плугами, пожежних 

автомобілів та малих лісопожежних комплексів; 

підтримання у працездатному стані наявних систем (веж) 

відеоспостереження за пожежною обстановкою на території лісових масивів; 

постійне інформування облдержадміністрації (через управління цивільного 

захисту облдержадміністрації), ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області 

про стан пожежної безпеки на території лісових масивів, а у разі виникнення 

лісових пожеж – оперативне (термінове) інформування чергових служб пожежно-

рятувальних підрозділів. 

 
Термін: протягом пожежонебезпечного 
               періоду 2020 року 

 

2.2. Встановити цілодобовий моніторинг за лісовими зонами для 

своєчасного виявлення пожеж, у тому числі з використанням авіаційних засобів, 

для забезпечення гасіння загорянь на ранніх стадіях та оповіщення підрозділів  

ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області при необхідності надання 

допомоги. 

 
Термін: постійно протягом 
               пожежонебезпечного  
               періоду 2020 року 

 

2.3. Опрацювати комплекс заходів із недопущення відвідування 

громадянами лісових масивів та бути готовим до їх реалізації у разі оголошення 

високого (4 – 5) класу пожежної небезпеки на території області. 
 

Термін: протягом пожежонебезпечного  
               періоду 2020 року 
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3. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 

ВЕЛИЧКУ В.М. 

КУЛЬБАЧУ А.А. 

 
3.1. Провести уточнення місць можливого забору води поряд з лісовими 

масивами, які можуть бути використані при ліквідації лісових пожеж.  
У разі несправності місць забору води вжити заходів щодо приведення їх у 

належний стан.  
3.2. У зоні відповідальності спільно з керівниками лісових господарств 

Дніпропетровського управління лісового та мисливського господарства уточнити 
(скласти) перелік транспортних та пристосованих засобів, які можливо 
використати для підвозу води при ліквідації лісових пожеж.  

Встановити взаємодію з їх власниками на предмет можливого залучення у 
разі необхідності. 

Скласти списки місцевого населення, яке можливо залучати до ліквідації 

лісових пожеж. 

Термін: до 14 травня 2020 року 
 

4. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 
ГОЛОВАМ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 
ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  
СЕЛИЩНИХ РАД 

ВЕЛИЧКУ В.М. 
ПРОХОРЕНКУ В.А. 
КУЛЬБАЧУ А.А. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ЗБОРЕЦЬ Н.В. 

 

Організувати: 

створення та оновлення в лісових масивах мінералізованих смуг, 

протипожежних розривів, проведення ремонту спостережних веж, пожежних 

водоймищ і доріг протипожежного призначення, очищення лісових масивів від 

захаращень, у першу чергу прилеглих до населених пунктів, просік, де проходять 

повітряні лінії електропередач, нафто-, газо-, продуктопроводи; 

проведення спільних рейдів і патрулювань лісових масивів та 

роз’яснювальну роботу за допомогою засобів масової інформації щодо 

недопущення спалювання залишків рослинності, сухостою та сміття. 
 

Термін: постійно протягом  
               пожежонебезпечного  
               періоду 2020 року 
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5. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 

ВЕЛИЧКУ В.М. 

ШИБКУ Д.В. 

ЛАШИНУ П.М. 
 

Організувати: 

виготовлення та розміщення плакатів і знаків пожежної безпеки зокрема 

біля зернових полів, у місцях їх межування з автошляхами, лісовими масивами; 

транслювання текстів роз’яснень, застережень, пам'яток тощо, за 

допомогою засобів масової інформації та радіовузлів об’єктів з масовим 

перебуванням людей, промислових підприємств, залізничних, річкових вокзалів 

та автовокзалів, аеропортів, метрополітенів, стадіонів, торговельних установ, 

ринків щодо дотримання і виконання вимог пожежної безпеки у побуті та 

попередження виникнення пожеж у природних екосистемах. 

 

Термін: до 14 травня 2020 року 

 

6. КИРПИЧОВУ Е.О. 

КОРНІЄНКУ В.І. 

ЛЯШЕНКУ Ю.А. 

 

Провести спеціальні огляди технічного стану повітряних ліній 

електричних мереж, які проходять по просіках у лісових масивах, через 

сільськогосподарські угіддя або поблизу них. 

 

Термін: невідкладно 

 

7. ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
 

Активізувати роботу щодо розкриття злочинів, пов’язаних з підпалами в 

екосистемах, та вжити заходів щодо виявлення та притягнення винних до 

відповідальності. 
 

Термін: протягом пожежонебезпечного 

               періоду 2020 року 
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8. ВЕЛИЧКУ В.М. 

КУЛЬБАЧУ А.А. 

ЗБОРЕЦЬ Н.В. 
 

Постійно проводити широкомасштабну інформаційно-роз’яснювальну 

роботу в засобах масової інформації стосовно виконання заходів пожежної 

безпеки. 
 

Термін: протягом пожежонебезпечного 

               періоду 2020 року 
 

 
9. ЧУМАЧЕНКУ Д.С. 

 

Забезпечити своєчасне очищення узбіч автошляхів від захаращень. 

 
Термін: постійно протягом 
               пожежонебезпечного  
               періоду 2020 року 

 

 

10. ПРОХОРЕНКУ В.А. 

 

Розробити План заходів на 2020 рік з протидії пожежам у лісових масивах, 

природних заповідниках, на сільгоспугіддях, інших земельних ділянках та подати 

на затвердження протокольним рішенням засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 
 

Термін: до 20 квітня  2020 року 
 

II. Зміни до карантинних обмежень, внесених постановою Кабінету 

Міністрів України від 08 квітня 2020 року № 262 “Про  внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2020 р. № 211”, з метою  

недопущення поширення захворювань, спричинених гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

СЛУХАЛИ: про зміни до карантинних обмежень, внесених постановою 

Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 року № 262 “Про  внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2020 р. № 211”, з метою  

недопущення поширення захворювань, спричинених гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
начальник управління цивільного захисту облдержадміністрації  

ПРОХОРЕНКО В.А.; 
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 директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації                    
СЕРДЮК В.М.; 
 керівник Державної установи “Дніпропетровський обласний лабораторний 
центр” Міністерства  охорони здоров’я України ШТЕПА О.П.; 
 начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи облдержадміністрації ФЕДОРЧУК І.Ю. 

 
ВИРІШИЛИ: 

 

У своїй діяльності керуватися положеннями, передбаченими постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання  

поширенню  на  території  України  гострої  респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами). 

 

Термін: на період карантину 
 

З метою вжиття необхідних  додаткових  заходів  для  відвернення  загрози 
та  забезпечення безпеки і здоров’я громадян  та  запобігання  поширенню  на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням  статей 29, 30, 32 Закону  України  
“Про  захист  населення від інфекційних  хвороб” і  постанови Кабінету Міністрів 

1. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

(КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ 

ФОРМ ВЛАСНОСТІ  НА ТЕРИТОРІЯХ) 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

КУЛЬБАЧУ А.А 

2. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 
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України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання  поширенню  на  
території  України  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2”, за результатами наради членів  Державної  комісії з 
питань  техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій від 03 квітня 
2020 року  № 12702/14/1-20 запровадити відповідно до законодавства додаткові  
обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину, зокрема щодо  
пересування  та перебування громадян у громадських місцях, закладах освіти,  
парках, скверах, зонах відпочинку, лісопаркових та прибережних зонах, 
спортивних та дитячих майданчиках, а також щодо регулярних спеціальних 
перевезень працівників, що працюють на підприємствах, в установах, 
організаціях, які забезпечують життєдіяльність населення, у період вихідних і  
святкових днів (з 13.00 суботи до 06.00 понеділка, починаючи з 13.00 18 квітня 
2020 року). 

 

Термін: невідкладно на період карантину 
 

 
Забезпечити інформування населення про епідемічну ситуацію та 

здійснення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів дотримання 
карантину. 

Термін: невідкладно на період карантину 
 

 
Забезпечити контроль: 
за дотриманням під час карантину підприємствами, установами  та  

організаціями  заходів  з  протидії  поширенню  гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  та особами, які підписали 
особисті зобов’язання щодо самоізоляції; 
 за пересуванням та перебуванням громадян у громадських місцях, закладах 
освіти,  парках, скверах, зонах відпочинку, лісопаркових та прибережних зонах, 
спортивних та дитячих майданчиках, а також за регулярними спеціальними 
перевезеннями працівників, що працюють на підприємствах, в установах, 
організаціях, які забезпечують життєдіяльність населення, у період вихідних і  

3. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

ЗБОРЕЦЬ Н.В. 

4. ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

ШТЕПА О.П. 
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святкових днів (з 13.00 суботи до 06.00 понеділка, починаючи з 13.00 18 квітня 
2020 року). 
 

Застосовувати до виявлених порушників засоби адміністративного впливу. 

 

Термін: невідкладно на період карантину 

 

ІII. Про внесення змін до пункту 2 частини 1 розділу ІII “Щодо надання 

допомоги на період карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусу 

COVID-19, малозабезпеченим верствам населення у вигляді товарів першої 

необхідності” протоколу № 17 від 07 квітня 2020 року позачергового 

засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій. 

 

СЛУХАЛИ: про надання допомоги на період карантину, пов’язаного з 

поширенням коронавірусу COVID-19, малозабезпеченим верствам населення у 

вигляді товарів першої необхідності.  

 

ВИСТУПИЛИ: директор департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації КРИШЕНЬ О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

внести зміни до частини 2 розділу ІII “Щодо надання допомоги на період 

карантину, пов’язаного з поширенням короновірусу COVID-19, 

малозабезпеченим верствам населення у вигляді товарів першої необхідності  

виклавши її у наступній редакції: 
 

 

1) забезпечити у найкоротший термін закупівлю пакунків з 

продовольчими та непродовольчими товарами для надання малозабезпеченим 

верствам населення одноразової допомоги на період карантину, пов’язаного  

з поширенням коронавірусу COVID-19, у кількості, яку визначено комунальним 

закладом  “Центр здійснення соціальних виплат та надання інформаційно-

консультативної допомоги з питань соціального захисту  

населення” Дніпропетровської обласної ради, із застосуванням Законів України 

від 25 грудня 2015 року№ 922-VIII “Про публічні закупівлі” (зі змінами), від  

17 березня 2020 року № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від  

20 березня 2020 року№ 225 “Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, 

необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України” (зі змінами),   

“2. КРИШЕНЬ О.В. 
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для укладання відповідних договорів на 2020 рік за рахунок коштів місцевого 

бюджету, резервного фонду обласного бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством; 

2) забезпечити контроль за видачею територіальними центрами 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) пакунків з 

продовольчими та непродовольчими товарами для надання малозабезпеченим 

верствам населення одноразової допомоги на період карантину, пов’язаного з 

поширенням коронавірусу COVID-19. 

 

Термін: невідкладно на період карантину 

 

IV. про проведення санітарної обробки вулиць і об’єктів на території 

населених пунктів області із залученням спеціальної техніки  з  метою  

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

СЛУХАЛИ: про проведення санітарної обробки вулиць і об’єктів на 

території населених пунктів області із залученням спеціальної техніки  з  метою  

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
заступник начальника ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області з 

реагування на НС ШЕВЧЕНКО О.В.; 
начальник управління цивільного захисту облдержадміністрації  

ПРОХОРЕНКО В.А.; 
 керівник Державної установи “Дніпропетровський обласний лабораторний 
центр” Міністерства  охорони здоров’я України ШТЕПА О.П. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 

 

 Опрацювати питання закупівлі дезінфікуючого засобу для обробки 

поверхонь (концентрату гіпохлориту натрію технічного) у кількості 50 тонн для 

проведення санітарної обробки вулиць і об’єктів на території населених пунктів 

області із залученням спеціальної техніки  з  метою  запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом  

SARS-CoV-2,  за рахунок коштів місцевого бюджету, резервного фонду обласного 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Термін: невідкладно 

1. ПРОХОРЕНКУ В.А. 

КУЛЬБАЧУ А.А. 

ЛАШИНУ П.М. 

ШЕБЕКО Т.І. 
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 Організувати спільно з органами місцевого самоврядування санітарну 
обробку (дезінфекцію) вулиць і прилеглих пішохідних тротуарів населених 
пунктів області, місць можливого групового знаходження населення. Особливу 
увагу приділити санітарній обробці території, прилеглої до культових споруд 
православного віросповідання та об’єктів на їх території. 

 
Термін: з 16 квітня  

           до 19 квітня 2020 року 
 
V. Запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення санітарно-
епідеміологічного благополуччя населення на території області. 

 
СЛУХАЛИ: про організацію діяльності контрольно-пропускних пунктів 

перевірки автотранспорту на території Дніпропетровської області щодо 
виконання завдань з попередження розповсюдження гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території області 
відповідно до листа Головного управління Національної поліції в 
Дніпропетровській області від 13 квітня 2020 року № 2716/103/01-2020. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

 заступник начальника Головного управління Національної поліції України в 
Дніпропетровській області БОГОНІС В.Р. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Внести до протоколу № 17 позачергового засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій                                    
від 07 квітня 2020 року такі зміни, виклавши додаток про місця дислокації 
контрольно-пропускних пунктів, розташованих на території Дніпропетровської 
області (далі – КПП), у новій редакції. 

 
Термін: на період карантину 

 
Координацію щодо виконання заходів покласти на заступників голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, 
контроль залишаю за собою. 

 

Голова регіональної комісії     Олександр БОНДАРЕНКО 
                                                         
 
 
Секретар регіональної комісії                           Яна ТОПТУН 

 

2. КУЛЬБАЧУ А.А. 
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Додаток до протоколу 

позачергового засідання 

регіональної комісії                                  

з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій                                      

від 14 квітня 2020 року № 19 

 

 

Дислокація 

контрольно-пропускних пунктів, розташованих на території 

Дніпропетровської області  

  

Стаціонарні КПП: 

1. 152 км а/д М-04 Знам’янка – Луганськ –  Ізварине (Криничанський 

район) (4 УПП).                  

2. 437 км а/д Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (Солонянський 

район) (4 ГРПП). 

3. 24 км об’їзної дороги м. Новомосковськ а/д М-18 (Новомосковський 

район) (4 УПП). 

4. 327 км а/д М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (Павлоградський 

район) (4 ГРПП).                  

  

Пересувні КПП: 

5. а/д Н-11 та межа Миколаївської області (с. Мусіївка, Криворізький 

район) (Криворізький ВП, Широківське ВП). 

6. а/д Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (с. Мішурін Ріг, 

Верхньодніпровський район) (Верхньодніпровське ВП). 

7. а/д Р52 Дніпро – Царичанка – Кобиляки – Решетилівка  

(смт Царичанка, Царичанський район) (Царичанське ВП). 

8. а/д Н-23 межа Кіровоградської області (с. Тернівка, Криворізький 

район) (УПП, Криворізьке ВП). 

9. м. Дніпро Полтавське шосе 2 (м. Дніпро) (УПП). 

10. смт Ювілейне (Дніпровський район) (УПП). 

11. м. Дніпро ж/м Ігрень (м. Дніпро) (УПП). 

12. м. Дніпро Запорізьке шосе (м. Дніпро) (УПП). 

13. м. Дніпро Криворізьке шосе (м. Дніпро) (УПП) 

14. а/д Р-74 Жовті Води – Широке (р-н РЗФ ПрАТ ‟Північний ГЗКˮ)  

(м. Кривий Ріг) (Тернівський ВП). 

15. а/д Т-0434 Кривий Ріг – Ордо-Василівка в напрямку м. Дніпро                             

(смт Новопілля, Криворізький район) (УПП Кривого Рогу). 

16. а/д Т-0434 Кривий Ріг– Ордо-Василівка (м. Кривий Ріг) (в/ч 3011 НГУ). 
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17. а/д Н-23 в напрямку м. Нікополь (м. Кривий Ріг) (Довгінцевський 

КВП).  

18. а/д Р-74 Жовті Води – Кривий Ріг – Широке в напрямку смт Широке                

(Широківський район) (УПП Кривого Рогу).                  

19. а/д Т-0431 Першотравенськ – Васильківка (виїзд з м. Першотравенська) 

(Першотравенський ВП).   

20. межа м. Першотравенська (виїзд з боку а/д М-04 Знам’янка – 

Луганськ –  Ізварине) (Першотравенський ВП).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Продовження додатку 
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