
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ,
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІСТА

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(34690653)

(найменування уповноваженого органу містобудування та
архітектури)

Наказ № 28-у від 07.10.2022

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Статус документа: Діючий

Реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:2299-3158-2292-1495

Реєстраційний номер A2942299315814532885 від 07.10.2022

Нове будівництво торгового комплексу з адміністративними приміщеннями на бульварі графа О.
Бобринського в м. Сміла, Смілянської територіальної громади, Черкаського району, Черкаської
області

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Нове будівництво, 20701, Черкаська обл., Черкаський район, Смілянська територіальна
громада, м. Сміла (станом на 01.01.2021), бульвар Бобринського О. графа

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. ЛУКИРИЧ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ (2624819530) паспорт: НС111237 виданий Придніпровським
РВ УМВС України в Черкаській області 17.05.1996 , тел.: +38(063)-957-09-90 , ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА (3111520041) паспорт: НЕ307043 виданий Смілянським МРВ УМВС України в
Черкаській області 05.06.2003 , тел.: 43176, 80976476840

(інформація про замовників)

3. Кадастровий номер: 7110500000:02:003:0427. Площа: 0.0392 га. Цільове призначення: 03.07 Для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі Для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі. 
Функціональне призначення: Територія громадської забудови: громадських центрів (закладів
освіти, культури, торгівлі, харчування та ін.) згідно документу: Про затвердження Генерального



плану та Плану зонування території міста Сміла Черкаської області , Г-2 – громадська
зона.Переважні види використання: 1. будинки для органів управління; 2. будинки для
громадських організацій; 3. будинки інформаційних центрів; 4. будинки для кредитування,
страхування та комерційного призначення, банки і банківські сховища; 5. відділення зв’язку
(пошта, телеграф, телефонні станції, об’єкти радіомовлення та телебачення); 6. будинки для
підприємств роздрібної торгівлі; 7. будинки для підприємств громадського харчування; 8.
будинки для комерційних видів використання; 9. будинки готельних підприємств, мотелів; 10.
комплексні підприємства побутового обслуговування (майстерні, пральні, хімчистки); 11.
житлово-експлуатаційні заклади. Супутні види використання: 1. багатоквартирні житлові
будинки; 2. лікувально-профілактичні заклади; 3. санітарно-профілактичні заклади; 4. аптечні
заклади; 5. відкриті фізкультурно-спортивні споруди. Будинки та криті споруди; 6. фізкультурно-
спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси; 7. будинки дозвілля (клуби, центри культури і
дозвілля та ін.); 8. видовищні будинки (театри, концертні зали, кінотеатри, цирки та ін.); 9.
культові будинки, споруди та комплекси; 10. багатофункціональні будинки та комплекси, що
включають приміщення різного призначення; 11. тимчасові споруди для здійснення
підприємницької діяльності; 12. автостоянки, підземні гаражі при громадських будівлях; 13.
зелені насадження загального та обмеженого користування; 14. елементи благоустрою; 15. малі
архітектурні форми декоративно-технологічного призначення; 16. споруди комунально-
інженерної інфраструктури призначені для обслуговування даної зони; 17. громадські вбиральні;
18. інші об’єкти, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням цієї зони; згідно документу: Про
затвердження Генерального плану та Плану зонування території міста Сміла Черкаської області
, Територія громадської забудови згідно документу: Детальний план території частини житлового
кварталу між будівлями № 4 по бульвару графа О.Бобринського та №18 по вул. Незалежності з
метою розміщення торгівельно-офісної будівлі 
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної
ділянки: відповідає 
Документ на земельну ділянку: договір оренди землі, №б/н від 16.01.2009 , інший, Додаткова
угода про поновлення договору оренди землі від 16.01.2009 № 0450977800015 зареєстрованого
в Смілянському міському відділі Черкаської регіональної філії державного підприємства "Центр
державного земельного кадастру" №б/н від 21.12.2021 , інший, Додаткова угода до договору
оренди землі зареєстрованого Смілянським міським відділом Черкаської регіональної філії
державного підприємства " Центр державного земельного кадастру" від 16.01.2009 року №
040977800015 №б/н від 15.05.2012

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній
документації на місцевому рівні, документ на земельну ділянку)

4. Реєстраційний номер: 308953992 - Назва: земельна ділянка - Площа: 392 кв.м. - Адреса:

(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 9 м

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 80 %

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)



3. Не вимагається

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової
одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. відстань від об'єкта до меж земельної ділянки: 1 м
до існуючих інженерних мереж: 3 м Мінімальна відстань від проектної будівлі до каналізації.
до існуючих інженерних мереж: 5 м Відстань від проектної будівлі до водопроводу.
до існуючих інженерних мереж: 2 м Відстань від проектної будівлі до газопроводу низького тиску
до існуючих інженерних мереж: 2 м Відстань від проектної будівлі до кабелю електропостачання
(підлягає перенесенню)
до існуючих інженерних мереж: 5 м Відстань від проектної будівлі до тепломережі (підлягає
перенесенню).
до існуючих інженерних мереж: У випадку заміни елементів інженерних комунікацій, підключення
до інженерних мереж здійснювати відповідно до ТУ, які надають відповідні балансоутримувачі
мереж.
до існуючих будинків та споруд: Забезпечити нормативні відстані між проектованою забудовою
до існуючих будівель та споруд. Дотримуватись необхідних планувальних, санітарних,
протипожежних вимог відповідно до чинних державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019
"Планування та забудова територій", ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та
забудови населених пунктів"); врахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів
будівель та споруд, що оточують місце реконструкції згідно зі ст. 5 Закону України “Про основи
містобудування”
до ліній регулювання забудови: 45 м Відстань до лінії регулювання забудови вул. Незалежності.
до ліній регулювання забудови: 48 м Відстань до лінії регулювання забудови бульвара графа О.
Бобринського.
до червоних ліній: 54 м Відстань від об'єкта будівництва до червоної лінії вулиці Незалежності .
до червоних ліній: 48 м Відстань від об'єкта будівництва до червоної лінії бульвара графа О.
Бобринського.
до існуючих інженерних мереж: 16 м Відстань від проектуємої будівлі до електропосточання
(опора електропередачі 0,4 кВ).

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній
регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. - інше - Відповідно до «Зон охорони пам’яток культурної спадщини м. Сміла Черкаської області»,
затверджених наказом № 171 від 03.03.2021 Міністерства культури та інформаційної політики
України» об’єкт потрапляє в межі зони охорони археологічного культурного шару "Територія
Сміли доби пізнього середньовіччя". Всі будівельні, шляхові і земляні роботи, посадка дерев
проводяться тільки з дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини у супроводі
суворого археологічного нагляду. До початку крупних земляних або будівельних робіт на
територіях зон охорони археологічного культурного шару повинні проводитись археологічні
дослідження відповідно до планів розміщення будівництва. По завершенні археологічних
досліджень виявлені й залишені на місці фрагменти стародавніх будівель і споруд підлягають
охороні, консервації або музеєфікації як нерухомі пам'ятки культурної спадщини. У разі їх
відсутності повністю вивчені ділянки археологічного культурного шару за рішенням державних
органів охорони культурної спадщини виключаються зі складу зон охорони археологічного
культурного шару. - 392 м²



- зони регулювання забудови - В межах комплексної зони регулювання забудови центральної
історичної частини міста (Р1), яка охоплює територію навколо охоронних зон пам'яток
архітектури місцевого значення, розташованих по вул. Мічуріна та вул. Соборній,
запроваджується наступний режим використання території: дозволяється реконструкція
існуючих та зведення нових будівель та споруд заввишки не більше 9 м від рівня денної поверхні
до гребеню даху за умови збереження та відтворення у нових спорудах традиційного характеру
історичної забудови (включаючи масштаб нових будівель, масштабність їхніх членувань тощо). У
разі, якщо висота існуючих будівель або споруд, які передбачено реконструювати, перевищує
вказане обмеження, вона залишається незмінною. Не допускається розміщення будівель
лінійної структури значної довжини (зокрема – багатосекційних житлових будинків, крупних
промислових підприємств, будівель складів). - 392 м²

(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів,
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного

культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів
природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. об’єктів існуючих інженерних мереж
- Охоронна зона кабелю електропостачання - 39 м²
об’єктів існуючих інженерних мереж
- Охоронна зона теплотраси - 56 м²
об’єктів існуючих інженерних мереж
- Охоронна зона водопроводу. - 40 м²
об’єктів існуючих інженерних мереж
- Охоронна зона газопроводу низького тиску. - 39 м²
об’єктів існуючих інженерних мереж
- Охорона зона каналізації. - 20 м²

(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що
проектується, до існуючих інженерних мереж)

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 
Дата створення: 07.10.2022
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1 5. rua-iri apxirexrypHi $oprrru Aexoparr.rBno-rexHonori.rHoro
rIpH3HAqeHH{;

I 6. cnopynr.r KoMyHaJrrno-inxeHepxoi iH$pacrpyrcrypu
rpn3HaqeHi lns o6cnyroBynaHHr tauoi 3oHH;
I 7. rpor"raacrr<i n6upa"nuHi;
18. imui o6'eKTH, nos's3al i 3 emcruryararliero i o6cny:oByBaHHrM
niei sonu.

eranrunfi nraH TeDHTooii. Tennroni
Kog :rigno : KmcN$ixa,opou *lrgir $yurrlionalrnoro nprnnaqexss ra ix
cnireiIHouenntr 3 BHAaMT{ rttnrosoro npI,I3Ha.reHHfl 3eMeJIbHHx ainsuorc :

10201.0 -
Cynyrni nugu qilroeom Br{noprrcraHut
3eMe.trbfirfx ,4txxnor

03.01; 03.06; 03.09; 03.10;
03. I  1;  03" l4;  03.  18; 08.01;
f i  .42;  13.05; 15.01; 15.f iZ;
15.03; 15.04; i5.05; 15.06;
1 5 . 0 7 :  1 5 . 0 9 :  1 5 . 1 0 :  1 5 .  t  1 .

03.04; 03.05' 03.07; 03.12;03.13'
13.08; 03.20; 04. l0; 05.01; 47.02:
47.07:08.02'  11.04; i3.01; 13.03;
4.42.

https : /lsmila-rada. gov.ualllocprranng Ha cafil, Ha flKoMy
niaoSpaxena uicro6yninua

.IITBHI OOME,KEHHS

OxoponHa 3ona - enexrporaCerfl 10 rB m 0,4 KB.
Oxopouna 3ona - TenJrorpacn.

Bi,qnoniuuo Ac <<3oHu oxoponu traM'frsK Kynbrypnoi cna4ruxsn nr. Cnnina {epxacrxoi o6nacd>,
3arBepAXeHHX HaKa3ou lt{b 171 nia 03.03.2021 MinicrepcrBa Kyrbrypr4 ra in$oprrnauifiHoi noninaraa
Yrcpainu o6'em norparJrre B:

I. Peuewra suKopacmn*Hn mepumopfr souu oxopottu apxeonoeiuaozo r<ynhmypwo?o rl.tapy
< Tepunwpin Cninu lo 6a nis ntozo cepeil nto aiuqn* :
- rci 6yxinernui, ru.nsxosi i seaurrHi po6orfi, nocagra AepeB rpoBonqrbcs rinnKI,I3 AosBoJIy
ni.qnosiAxoro opraruy oxoponn KyJrbrypHoi cnaIulprHu y cynporogi cynoporo apxeoilori.ruoro HarJrflny;
*.qo soqarxy KpyflHr{x 3eMrsHHx a6o GygireJrbHux pa6ir Ha repuropirx :oH oxopoHu apxeororiunoro
Ky.rrbrypuoro mapy nosHHHi npoBogxrucr apxeoJloriqui goc.ui&xceHufi eianonigno Ao rirafiie posh{iuenHfl
6ygirHlrqrna;
- no 3areprrer*ri apxeonorivurrx Aocni,q?KeHb BxflBneni ft ganNrueni sa nricqi $paruexnr crapo4annix
6y,uinem i cnopya niAasrarorr oxoponi, KoHcepnalrii a6o ruysee$ixauii xx nepyxoMi nana'xrKl,I
KyJrbrypnoi cnadu{nnu. V pari ix rincyrHocri nonsicno uHBqeHi,uinxnrur apxeoloritHoro KyJlbrypnoro
mapy sa piruennxM AepxaBnr.rx opranir oxopoun r(yJrbrypnoi cnaArqusr,r Bl{Krroqarorbcfl 3i cxnary 3oH
oxopona apxeonori'rHoro Kyllbrypnoro lrapy.
B mewat KoJ'rrurencHoi iorra puynoutrwlrfl rilfydasu qenmpwwnoi
icmopuunoi qacmuau uicma (PI), nxa oxoruiloe rcpur:opiro HaBKoJro oxoponnr{x gon naM'stor
apxirexrypra Micqesoro snar{enur, po3rarxoBaur,rx rro nyn. Mi.rypiuara nyn. Codopuifi,:anponaAx(yerbct
Hacryruruli pe)KHM Br{Kopr4sranHs repuTopii: loseon{erbcfl peKoncrpyxuix icnyror{Hx Ta 3BeAeHHrI HoBux
Gyainenr ra cnopyA BaEBrarrrKH se binlure 9 nr sig pinru ressci norepxHi Ao rpe6enlo Aaxy 3a yMoBIa
s6epexreuHa ra eigrnopeulu{ y HoBHx cnopyAax rpaanuiftHoro xapaKrepy icropN.rnoi:a6ypoelr
(exnrovarcun uacurra6 HoBrax 6y,uirem, r'uracrrra6nicrs ixHix qrenyBaub rorqo). Y pa:i, tKlrlo Bncora
iclryro'rnx 6y4irenr a6o cnopya, xxi nepe46a.reHo peroHcrpyroBarrlt? nepecr.{qy€ BKa3aHe o6nnexeaHx,
BoHa 3rurumaerbc{ negnainnorc. He aon llUCHHfl OYAIBCJIb JIIHII{HOI 3HAIIHO1



rB)KHrrH (eorperrla - 6ararocexqifirrrx xl4TJroBrrx byxrurrir, KpynHHx trpo*nrcnonlrx nignpn€Mcr*,
Aieenr cxnads).

- B rpoqeci ggificHeHHr saxoAis is eeMneycrporo ;
oxopoHHr{x 3oH Ta o6uexenr y ik rurcopucraui, qo BcraHoBJIeui ,rtlrrlsu 3aroHonaBcrBoM Ta
noBlAoMHTlI npo raxi obMexeHHfi 3aMoBrIuKa i 6a-mncoyrpnuyBa{a irurenepHnx 

Sepexq 
in$oprvrauiro

npo qe 3a3HacHTx y AoKyMegrauii is 3eMJreycr"porc;
- BigrosinHo .4o cr. 28 3arony Yrpainra <IIpo relrreycrpift> polpo6nrx gorcynenraqii is

3eMrleycrporo Hece nilnosiaaJcsicm sa Aosrosipuicrr, sricrl i 6emercy iaxoain, nepeaoarer*rx qierc

BignoniAuicrs uarr,lipir
rraicrodyaiBHoi Aoxyw{eirraqii

Micro6yainni norp6n eignoeiAarotl tffi
norynaeHraqii uicra Cuita

.I[oAarxn:
,{o4atox.Ilb I -OparrrlerrrlenepanrnororJranyuicra. OA-4 na l aprc. n I npuna.
Ao,uaroxNs2 -(Dparmextsflnanysor{ynaururrepumpii rvricra. OA-4 Ha l apr. a l npann.
Aolator Il! 3 - (Dparueur: ,{srarbHoro rrJItHy repuropii. flpoernrnfi rrrrag, noegHagnft si cxeMoro
ffrarryBa.mHax oouexenr. llnan qepBoHHx ninift. o A-4 aa I apx. r 1 npma.



flodamox JV|I
do aumney r nicmoFydieuoi
lotynenm*4ii eid 05.1A.2022 lyb46

(Dparnaexr s fenepalrnoro [nauy uicra

ffi5ffi*s
-;g#*';r

Excnnixaqix:
1. 13 - Cui.mncrra Ar,mxqa rurCIna Miffeurs:
2.I7 - arrrerff,
2.22 - roreJrb;
5.1 - nilgrpneirrcma roprirni;
5 .4 - nigrpneivrcrBa xapqyBitHl#I (:aKx4gr.r pecropaunom rocfroAapcrna);
5.5 - uaficrepni nobyroBom o6cnyronyBanrrr{;
5.6 - 3aKJral${ xorraepqifiuoi gixnnnocri;
6.3 - apliHicrparlrsui 6yguHxu, o$icra;
6.18 - siAAirerrrfl ra ipi"uii danxiscrKux ycraxoB;
I 0. I I - rpancSopMaropna nigcrarilds.

Vuonni no3HffieHrrfl:
ffikl repi.rropix dararoneaprrapnoi xurnonoi sa6yAosu
ffi repuropix rpoMa.{cbKnx IIeHTpin (samagir ocnirra, Kynbypn, roprinni, xapvynauux ra iu)
::-:l oxopoHna 3ona o6'enris eneKTpoMepexi (mfl, Tn, EfI)
6 rraicue posrrnirqeHHr o6'ercry
\-/

: &' ; H
: * *

xt

M l:2000



32-2

36

nodomox lW2
do eumaelt e uicmofydieaoi
dorgneuma4it eid 05.10.2022 Jyb 46

(DparueHr r flnany 3oHyBaHHs repraropii uicra
M 1:2000

lhaosui flo3gaqeuHs:
[f x-l - 3o'a 6ararorsaprr.rpnoi xrEuoroi sa6ynonu (.qo 4-x nonepxin)
E r-z- IpoMaAcbna3ona
Ef r-: - HaBtrrurbga 3oga
; TP-2 - reparopix rpaucropuroi iu$pacrpyrrypra
(_) uicue pornairqeuHr o6'exry

Iu.qexcauis rrJranynanlsrax o6naexenn:
O6naexer*u Ha reprropisx roH perynloBauHr aa6y4onu (nncora HoBr{x a6o perynroBaHr,{x
6y4ine-rrr i cnopyg go 9 M)
O6uexesns Ha repl,ITopisx son peryrloBannr sa6yAonu (nHcora HoBrrx a6o perynroBaHr,rx
6yainenr i cnopy4 ao 12 m)
oxoponni ra caHirapno-sarurcHi sonra nig inxeHesr.rx Mepe)K ra cnopyA



Фрагмент з ДПТ частини житлового кварталу між будівлями № 4 по бульвару графа О.Бобринського та 
№ 18 по вул. Незалежності в м.Сміла Черкаської області. 

Проектний план, поєднаний зі схемою планувальних обмежень. План червоних ліній. 

М 1:500

Додаток № 3 з витязу з містобудівної 
документації від 05.10.2022 № 46



Додаток
Тип документа: Топооснова



CMIJIIIHCbKA MICbKA PAAA
BI4KoHABT{I4fr xoutrpr

yflpABJrrHrrfl ApxrTEKTypI4, pEfyJIIOBAHrrfl sAnV4OnU
TA 3EMEJIbHI,IX BIAHOCUH MICTA

20701, u. Cirrira,9epracucoi o61., 6ylrn. rpa$a O.Bo6pnHctxoro,2, ren.2-47-97,2-05-98.

H A K A 3

(7>> )KoBrH.f, 2022

llpo ua4a.ry lricro6y4innrax yMoB i o6ruexeHr
Anq rpoeKryBaHH-s o6'erra 6y4inHuqrna

J\b 28-v

BianosilHo Ao q. 6 cr. 29 3aroHy Yr<painu dlpo perynroBannf, N{icro6y4innoi
Aisrrnocri>> sil 17.02.2011 J\b 3038-VI, HaKur":y Miuicrepcrna perioHalrHoro
po3BHrKy, 6y4inuI{IITBa ra xc4rJloBo-KoMyHzrJrbHoro rocrroAapcrBa YrpaiHz ei4
31.05.2017 J\b135 dlpo 3arBepAx{eHHq llopr4rcy BeAeHHf, peecrpy uicro6y4isHr,rx
yMoB ra o6uexeHb)> Ta po3HqHyBIxI4 3atBy npo Br4Aarry rraicro6yAienux yMoB Ta
o6uexenr Anfl rlpoeKryBaHufl. o6'erra 6yAinnuqrna JlyrHpraua Cranicraea
Inanoezqa, TTTsn.{snro lOniii OnercanApinHz ni^ 04 )KoBTHf 2022 poKy

H A K A 3 Y I O :

1. Bugaru vricro6y4inHi yMoBr4 ra o6uexenns Anfl lpoeKryBanHfl. o6'er<ra
6yaisHl,IqrBa - HoBe 6y4iennqrno roproBoro KoMrrneKcy ra a4rvrinicrparlrsHzx
npr.riuirqeHb Ha 6ynrnapi rpaQa O. Bo6puncrKoro B M. Cuila, CnrirsHcrroi
repzropianrnoi rpoMaArd, r{epracrroro pafi ony, r{epracrrcoi o6lacri.

2. Biaainy nnaHyBaHHt, perynroBaHHr sa6y4oeH ra uicro6yginnoro KaAacrpy
(Kyuepyr T.n.) 3aHecrr{ 4aHi upo B:apla.lry vricro6y4isHxx yMoB Ao peecrpy.

3. KoHrpoJrb 3a Br4KoHaHHrM AaHoro HaKa3y 3zrJrlrruaro sa co6orc.

liAcranai 3aflBa JlyrzprauaC.I., Lllee.reHro IO.O. npo BrdAaqy vricro6y4isHrax
o0Mex{eHbyMoB Ta ooMex{eHb Ant rpoeKryBaHHr oo'eKra oyAlBHLrqrBa BL{ u4.IU.'2u'2'2 porcy,

feHepanrHIafi TIJIaH Iuicra Cnaina 9epracrroi o6racri, 3arBepAxerrwir pirueHHxrvr
o6'erta 0yAlBHLrrITBa B1.{ 04.10.2022

vricrxoi pailu eia 10.1I.202I Jtlb 30-14/III, llnan 3oHyBaHHr reprropii u. Cvrina
rlepracrroi o6nacri, sarnepAxenuft piurennxu rr,ricrroi paqu eil 10.II.202I J\e 30-
1/V'I[, [eranrnzfi ulau repuropii uacrunu xr{rJroBoro KBapr€LJry rraix 6y4inmiraz Jrlb
4 no 6ynrnapy rpaQa O.Eo6purHcbKoro ra J{s18 no nyn. Hesare}KHocri s i\aerorc
posvrilqeHHx ropriaenrHo-o$icHoi 6y4inni, 3arBepAx{erruir, piuenHrrra uicsroi paqvr
sit 27 .10.2021 J\b 29-334/III.

Ha.ranrHr4K yrrp aBnlHHr
apxirexrypr4, peryntoBaHH{ sa6y4onur
Ta 3eMenbHrax eigHocrrH ruicra Ceprifi BPAYHEP

Додаток
Наказ про затвердження №28-у від 07.10.2022


