
протокол ль 2l202l

засiдання постiйно дiючоi KoHKypoHoi KoMicii для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комунаJIьного
сектора економiки, пiдпорядкованих Щепартаменту транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT
ДержаВноТ адмiнiстрацii), утвореноiрозпорядженням Киiвоького мiського голови
вiд 11 липня 2:017 року Jф 512 (у редакцiiрозпорядження КиТвського мiського
голови вiд 18 серпня 2О2| року Jф 719)

к15> вересня 2021 року
Початок засiдання об l1.10 год
Закiнчення засiдання о 12.40 год
м. КиIв, вул. Хрещатик,36 (KiM. 512)

МиколаВолодимирович <<Нацiона-гlьнаасоцiацiядорожникiвУкраiни>(за
згодою), голова Конкурсноi KoMicii,,

Присутнi:

БЕРЕЗОВСЬКИIZ

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

гАлАсь
олег Iванович

грIд]Енко
олексiй Анатолiйович

мАмоян
Сергiй Чо;rоевич

представник громадськоi органiзачiТ

депутат КиiвськоТ MicbKoT ради, заступник
голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоi MicbKoT ради
з питань транспорту, зв'язку та реклами (.u
згодою);

радник Киiвського мiського голови ("а
гроN{адськI{х засадах) (за згодою);

предс,тавник громадськоТ органiзацiТ
<ВсеукраТнське об'сднання <Автомайдан> (за

згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, голоtsа постiйноТ
KoMiciT КиТвськоТ MicbKoТ ради з пи],аIJь

регламеrrту, депу,гатськоТ етики та :запобiганлtя
корупцii (за згодою);

депутат ItиТвськоТ MicbKo'i ради, заступIIик
голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT радI{ з

пI{тань транспорту, зв'язку та реклами (за

згодою);



САТАНОВСЬКШZ
Сергiй Васильович

тюрIнА
Марина Миколаiвна

хомЕнко
Щенис Юрiйович

Вiдсутнi:

РОМАНЕНКО
Андрiй Степанович

Iншi особи:

КАНДИБОР Руслан Васильович,
iнфраструктури виконавчого органу
державноТ адмiнiстрацii).
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радник КиТвського мiського гоJIови (rra

громадських засадах) (за згодою);

голова КиТвськоТ мiськоi профспiлки працiвникiв
комун€шьного транспорту, транспортноi
iнфраструктури та безпеки руху (за згодою);

начальник управлiння забезпечення дiяльностi
заступника мiського голови секретаря
КиiвськоТ MicbKoi ради ceкpeTapiaTy КиiвськоТ
MicbKoi ради (за згодою).

заступник директора Щегrартаменту - начальник
управлiння координацiТ й розвитку дорожнього
господарства та iнфраструктури .Щепартаменту
транспортноi iнфраструктури виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoI ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрачiТ), секретар КонкурсноТ
KoMicii.

директOр Щепартаменту транспортrrоТ
Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд Регламенту постiйно дiючоТ конкурсноТ KoMicii для конкурсного
вiдбору кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарIованЕIя

комунального сектора економiки, пiдпорядкованих lепартаменту транспортноТ

iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (KllTBcbKoT MicbKtlT

державноТ адмiнiстрацiТ).

2. Розгляд питання щодо черговостi оголошеFIня KoHKypciB на BaKaHTHi

посади керiвникiв комунальних пiдприемств, пiдпорядкованих f{errapTaMeнTy
транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради
(КиТвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ).

3. IHrui органiзацiйнi питання.

Забезпечуеться здiйсненrrя аудiофiксацiТ засiдання посr,iйно дiючоl'
конкурсноТ KoMiciT для конкурсного вiдбору каFIдидатур на посади керiвtrикiв



,?

с'Уб'ек'гiв господарювання комуI-Iаль]Itlгtl cel(T,opa eKoHoMiKlT, пiдлорядкOваtlих
ГI. 1 1д l.
l l'eflapTaTvieHTy ТРаНСПОрТНоl lнфрастI))/ктури виколIавчоI]о 0ргаIIу Киtвсьttоt
Micl,KoT Ради (КиТвськоТ MicbKoT дерilсавноТ aдMi[ricTpailiT) з урахуRаtlrIям г]. 5

[]олоя<еtlня, затвердженого рirrtенням КлtТвськоТ MicbKoT радл1 вiд 2l липня 20lб
року ЛlЬ 7В61786.

Березсlвський М.В. оголосив питання порядку денrIого.
Iнпrих пропозиttiй до Ilорядк). ден}{ого не надiйrшло.

Вирiшили : порядок дlеllний затвердит1.I.

Г'олос\rва;lи: ((за)) - 9 (Березовськttй М.В., Бурлукова В.В., I-алась С).I.,
['риценко О.А., емець JLО., IИаплоян C.LI., Сатановськлtй C.IJ., Trolriгra Ni.jVI.,
Хоменко Д.IО.);
<<t-lро,г1,I>> - 0;
(утрималl.rсь>> - 0.

Рirпення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Березовського MI.B., який повiдоплив, lцо дiючий РеглапtеьIт постiйно ttiючоТ
I(oHKypcHoT KoMiciT для конкурсtrого вiлбору кандидатур Ila посади керiвникiв
суб'сктiв господарк)вання комунального ceкTopa екоrtомiки, пiлпорядковаI{их

f]епартаме}Iту транспортноi irrфраструктури виконавчого органу КиТвськоТ
мiськоi ради (KlriBcbKoT MicbtcoT державноТ адмiнiстрацiТ) (лалi-Регламент),
затвеРднсено протоколом засiДання постiйно дiючоi конкурсноТ KoMiciT д"гiя

конкурсного Ьiдбору кандида,гур }Ia посади керiвt-tикiв суб'ск,гiв госпо2lарIоваI]IIII
коNlунального сектора економiки, пiдпорядкованI4х /{епартамеIIту транспортlrоТ
iнфраструктури виконавчого оргаrлу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT

державноТ адп,rirriстрацiТ)> вiл 28.07.2а|] J\Ъ 2. f{аним РегламеrIтом постiйно
дiюча Kolrкypcнa комiсiя для конкурсного вiдбор1, ка[IдI4датур I{a rloca/ill
керiвrrикiв суб'сктiв господарювання комунального сектора економiки,
гliдllоря7цковаIIих ЩепартамеI{ту транспортноТ iнфраструк,Iури вI.IконаtsчоI,о

органу КиТвськоi MicbKoT радлI (Киi'вськоТ MicbKoi лержавноi адмirriстрашiТ) (даlli-
Конкурсна комiсiя) керувалася в своiй роботi до ,геперilrrнього час),, i оскi;tьки
зауважень до нього не було в процесi роботи КонкурсноТ KoMiciT, томч
запропоtrував членам KoHKypclroT KoMiciT взя,грt в роботу ланий Рсгltаплеtl,г або ilc

вtIести пропозицii'та змiни до Регламенту.

ВлIступили:
Ъурлупоuа В.В., яка запропоLIувала внести змiни до проскту Регламен,гу, а

ctlMe в пуFIкт 2,6,|. Регламенту - [Iадсилання t{ленам КонкурсноТ KoMiciT гlроскт,1,

порядI(у деIJного та вiдповiднi матерiали до засiлання не пiзнirше Hilc за три

робочi дlлi до початку засiдаtlllя Конкурсноi KoMiciT.
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I'рицеtllсо О.Д., який пi;lтримав проllозицirо Бурлуковоi, }}.В,,

l}ирiruили: B[IecTIl запропоноваtti змiни до п.2.6.1. Регламенту.

Голосували: (за)) - 9 (Березовський М.В., Бурлукова R.В., I-'алась ().I.,
['рltцеtrко О.А., Смець JI.О., МIамсlян C.Ltr., Саr,ановський С.В., 'I'юрiгrа M.I\4.,
Хоменко Д.IО.);
<llроти> - 0;
(утримались> - 0.

Р i шtеtttlя гtрийня,го.

В ИСr"l,л 14;111,

Сатаtrовський С..В:, яклtй запропоI;уtsав розширити irrформацiйний простiр
оI,оJIOшення KoHKypclB, а саме розмlш_IуватL{ оголошення про конкурс tle лиш]е на
Сдиному вебпор,галi територiальноТ громади MicTa Киева kyivcity gоч,uа, а й за
доtIомогою iншrих медiйгrих засобiв.

Г'риценко О.А., який пiдтриьrав пропозицiю Сатановського С.В.
Бурдукова В.R., запропоIlувала дану гtропозицitо оформи,ги ло/Iа,l,ков}tN4

пунктом 2.6.|0. до Рег.тtаменту.

вирirrrили; Rнести запропонованi змiни tr(одо розtI]ирення iнсрормrачiйrrого
простору огоJIоttIення KoHKypciB ,га поопLlсати це пyBIcтoM 2.6.10. Реl,ламент.у.

Голосуваллt: ((за)) - 9 (БерезовськрIй I\4.B., Бурлукова В.В., Галась 0,I",
l-риtlеtlко О.А., емець Л.О., Мамояtл С.Ч., Сатановський С.В., TKlpiIla М.N4.,
XoMeIlKo Д.IО.);
<<проти> - 0;
(у,гриI\4аJlись> - 0.

Вtlс'гlrп или:
Сплець .П.О., який запропоIIував перегJIяI{у,ги пу[Iкт З.4. тд внес,ги корективи-

,l 
ilи 71оби.

Березовський IVI.B., пiдтрlлмаR пропозI,rцiю.

Вирiшилt{: внести запропоноваrтi змiнрi дс, пункту З,4.Регламенту.

Гоrlосували: (за)) - 9 (БерезовсLкI4t"{ М.В., Бурлукова В.В., Г'алась С),I.,

Гриllеt,lксl О.А., Смець Л.О., Мамоян C.I{., Сатановський С.В., TTopilra ]V{.M.,

Хопценко ДI.Ю.);
кпроти> - 0;
(уI,рLIмаJIись> - 0.

Рiшtе нllя lrрtаtiлtято.



Виступи,lltл:
БУрлукова В.В., яка поIIросI{л0- озвуrlц,l-ц обс,гавлtrtи, якi гtс:редбачеt.ti в

',Iастинi.ItрУгiЙ cTaTTi 2 Гlоложен}Iя llpo конкурсний вiдбiр канлидатур на ilосади
KepiBHltKiB суб'сктiв господарюRання комунального сектора еконсlмitси в мiс,гi
Кисвi Щоло зар"Iнятгя кандилатом KepiBHoT посади, а саме ts дода,гку i ло
Регламенту <<[Iерелiк вtttиог до кандилатiв на посаду керiвниlса пiдгrриемства)).

Смоць Л.О., повi,цомив, tLIo згiдно частини другоi cTaTTi 2 I'lоложенtlя пpо
КОНкУРсниЙ вiлбiр кан/{идатур на I]осали керiвникiв суб'сктiв г,оспt)дарюванtiя
коD{унального сектора eKoltoMiKla в пticTi Кисвi не NIоже бу,ги кi]}]дидатом tla
KepiBrry посаду особа, яка:
1) за рiшенням суду визнаI.Iа недiсзда,гноIо або обмежено дiсздатною;
2) п,rае судl.tмiсть за вчинення зJIочи[Iу, якщо така судрtмiсть не погашеtIа або не
зI,Iята в установленому законоN4 порядку (KpiM реабiлiтованоТ особлt), або на яку
протягоN,I останнього року накладалося адмiнiстративне стягнеrIня за вч].Iнеtlня
корупцi йнсго правопорушеIIIIя;
3) притягалася на пiлставi обвинувального вироку, який набрав заtсонноТ сили, до
криlчliнальlлоТ вiдповiдальIrостi за вчинеtIня коруlrlцiйlIого правопоруtttення або
tIраRопоруtlIення, ltов'язаttого з корупцiсю;
4) вiдповiдно ло Btlpor(y суду. lцо набрав ,заколlтtоТ силll, позбавлеtlа гipaвi]
зайл,tатися лiяльнiстIо, пов'язаною з виконанням (l1,нltlцiйr дерлсtrвlt або ьtiс:tiевого
самоRрядувеl{ня. або обiймати певнi посалI,t Tolllo.

Бурлукова В.В.., запропоrIувала вкJIючити до перелiку наступrri виN,IогI{ до
l(андидатiв на посаду керiвltика пiдпрлrе]чlства, а саме: ocBiTa гlрофi.lrьltа та досвiд
роботlл, Rраховуючи масrrrтаби пiдприсмства.

Гришеtлко О.А., за.чважив, lIlo робота KoHKypcr,toT KoмticiT гrроrзоди,гt,ся в

paivlкax дiючого l1о.пожеtlня, i обмеясувати кандида,гiв щоло профiлю освi,гlа
I(or;Kypcrra комiсiя не може, аJIе запропонl;вав враховувати квалi(liкацiйrri
вI4I\,Iоги при otliHtoBaHHi канлрlдатiв на зайняття вакаЕ]тtIих посi1/] керiвrtлtltiв
комV}{альItих п lдприсмстt}.

Сатановський С.В., який запропонував розглянути мо)I(JII4tзiс,гь проведенriя
засl/{аFIь KoHKypcHot KoMtcti оItлайlt IIа перlод каран-г[lFIу,га вIlести зI\,tlI]и l(o
пункту 4.З. РегlтамеI]ту.

Гриценко О.А., Смецr, Л.О., якi з4уважI4JII4, ltlo в гtунктi 4.3. Регllап,tетlту i,Talc

перелбачена NIожливiсть брати участь у засiдitннi KoHrcypcHoT коirцiсiТ IшJIяхоI\,I

Bi:(eo KoH(leperruiT.
Iiерезовський М.В., запропоr{ував зняти дане питання з rrбговореtlня,

tlскiлькl,t llyHKToM 4.3. Регламе}tту передбаченi вiлео конфереrlцiТ.

/{ана пропозLIl1iя пiдтриNIаI{а членам}I itoHKypcrroT KoMiciT,

13ис,lупl,tли:
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ýЕrрезовськиti 13.iVI., яклtй :]апрогtо[Iувi}в I{леrIаi\{ Iioi-rKypcHoT KoMiciT
зат,вердI41,и проект Регламенl,у з урахтваI{ня]чI заувахiе[Iь та пропозицiЙ.

Iillрду'кова В.В., заtIроlIоI{увала перед наступI]им засiдаrtням KoHKypcrloT
lcoMiciT нtrдiслати членам Конкурс:тоТ KoMicii Реглапtеtlт з IIравкаIии на Тх
елек,tронtti адреси.

Вирiшили: затвердIIтр{ проскт Регliаменту з урахуванIIям зауважень ,га

lIропозI,IttiЙl та ознаЙошtити LIленiв KoHKypctloT коплiоiТ д0 наступного засiдtlttttя.

Голосували: ((за)) - 9 (}iерезовсьl:ий M.}J., Бурлуrсова R.В., ['алась ().I.,
f'риrlеrttсtl О.А., емець Jl.()., jV[ап,tоян C.LI., Сатаrtовський С.В., 'Гlорiна ]V{.NI.,

Березовського В.М., повiдомив що ЩепартаментоI\,I транспортноi
iнфрас,груктури виконавчого органу КиIвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoT
державIIоТ адмiнiстраrliТ) (далi-./{епар,гамент) пiдготов.пенирi сiтисок li()MylIaлb}{Llx
тliлгtрисмств Iцодо черговостi оголошення KorlKypciB, де наразi ваiсаrt,гнi посади
керiвникiв. /{анilй список надаttий t.JIенагчI I(or-rltypcrloT KoMiciT дляr розгллllч зчl

вlllповlлll и I\4 псрел lKoM :

1. Коплу[IаJIь[{е пiдприеrиство <ТIIляхово-ексI]Jiуа,гацiйне уriравлit-titя ttо

реМоrrту т,а утримаIIню автомобiльнllх lлltяхiв та споруд на Hltx ПечерськOго
palioHy,>> м. Киева;

2. Комунальне пiдприемство <<Шляхово-екопJIуатацiйirеуправлiнt{я IIсl

реN,Ioш,г}, 
,га 

ут,риманню автоtrлсlбiJIьнLI;{ tшляхiв ,га споруд на FIих IIIевченrtiвсL,tсrlгtl

райоrrу> м. Кисва;

З. Itомуrтальне пiдприсN,Iотво <<Шляхово-експлуаr,аr(iйrlе управлillня по

ремонту 
,га утриманню авr,опцобiльнIIх tuляхiв та сI]оруд на них /lнiпровсьI(()го

parlorry>> м. Киева; i ]

4. .Копtуrrа;tыtе пiдlпрLIемство <LLIляхоt}о-експJIуатаl{iйt-tс .чп1;авлiнIIя по
peN4ollT\/ та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на них <Магiс,граJIь));

, .i. Комуrtальrrе пi2цприсмство по ремонту i утримаIlfIю MclcTiB i tпляхiв
,.л. Кисва < КиТвав,гош.пяхп,l icT>;

6, КоьlунальIlепiлгlрисмствэкКиТвтранспа;llссервiс>;
7. Коп,tуttальна служба перевезень виконавчого органу Klaj'BcbKoT

MicbKoT ра/Iи (KlrTBcbKoT п,liськоТ ;1ep;KaBtloТ адмiнiстрацiТ);
8. Коплунальне пi,tlгlрлlt,,llство <f,[ирекцiя буr,tiвништ,ва tIIлrIхово-

,гF)анспtlртFILIх сrIоруд м, Кисва>;

,. , ,..], :.



i)" Кtrллулtа.пьIiа корпораLr,iя кКt,lТвав,го]lор)).

liаrr,цибсэра Р.В", який llовiлtlллив tшо FIa сыlгодtli g BaK[lItl,IlI{x пOсаji
керiвlтикiв KorvryltaJIbHI,Ix пiлll1элtr:п,tс:r,в, якi знахоля,гt ся )/ пiддгrсlря2lкl,ваrlr,ti

fierrapTaп,Iel{Ty. Попросив I]нести IlpaBKLI, а саме виключити 11,7 та гI.9 з перелirсу
BaKaH'l'}I}ix tloca/I керiвникiв, оскi.пьки на сьогодtлi с сумлliви uдо,цо заксlrtностi
ПР},lЗlrаЧеННЯ tIИх KepiBHlrKiB за результатами конкурсу 1,а запроr]оrIуваR
ЗВеРНуТися до юридичного управлiнrtя виконаtsчого органу КиiвськоТ ruticbKoT

F)али (Киiвс'ьltоi п,riськоТ лержавiIоТ адрrilriст,рацiТ) щодо 1-1роI(сдури Т:<

п рI.|зl]атIеIIня.
ltIiерезовського B.I\4., який повiдомлIв II{о в п.7 зазtIачена КомунальI{а слуцlýо

переRезеlIь виконавIIоI,о оргаFIу KliTBcbKoT мiськоi радr,r (КиТвсьiсоТ п,ticbKoj'

леря(аВI,Iоi адмiнiстрацiТ). Bci пiдприсмстRа, orcpirrr п.7 ,га tr.9, якi з.lз[{ачс:нi в
СПLlСК}', НадаIlи1\4 ЩепартtrrиентоN{, це комуrлальlti пi7дltрtасп,lства. Згiдrrо
устаI,Iовчих д{окументiв Комунальна служба Ilеревезень t]икоtlавчого оргаI{)/
КиТвськоТ п,tiськоi ради (КиТвськоТ MicbKoT державttоТ адмirriстllацii') uе
оргаttiзацiя, тобто виникас юррIдлIчна колiзiя. Адже KoHKypcrra комiсiя обr.rрас
ЛИlIJе Kepl ВН I.IKl ts КОМУНаЛЬНI{Х tI lЛПРLrСIчIСl'В,

В свою чергу в Ir. 9 зазначена комун€tльна корпорацiя <КиТвавr,оi_(ор).
Виникас така сама ситуацiя. що згiдно устаIIовчих докумеllт,iв KoMy}lajIbIJa
корпLrрацlя (Киlвавтолор> це корпораIllя, а не комуналI)I{е пlдприсмство.

t}lлступили:
Сатановськlтй C.IJ., яtсий запропоIIуRаlв пpoI,oJIocyвaTl,l за tIерговiст,ь

оголоu]еIIiля KoHKypciB згiлl{о оtIиску rlаданого /[епартамеI{тоN,I, а вже в Llроцсгi

рсlботи KoHKypcr-ToT KoпriciT зобов'язати !егlартамен,г надiслати BiдlrclBiltl{}lI-,I заl,il{l,

ло юридlичtlого угrравrriнIlя виконавчого орга}{у КиТвськоi MicbKcrT pal{I{ (KltTBc;bKoT

MicbKoT /IержавIIоI адмiнiстрачii) щодо роз'яснеt{ня процедури кон курсу.
Хоменко Д,Ю., який зауважL{в, що I(oHKypcHa комiсiя керусться в своТй

робот,i Ilоложенням про конкурснилi вiлбiр кандидатур на посадLI tсерiвниlсiв
суб'ектiв I,осподарIовання коN{уналь}Iого сектора еlсономiки в MicTi KtlcBi, r,a

ста,г,гя 2, не вI.{знаLIае, Iцо це можуть бутлr са\,1е кесiвники KcN,I}HoJIbHtl}l

ПlЛllРИСIчlСТI].

Грицеilко О.А., Сплець Л.О., пiд,гlэипrа-шрl Хомепrtа д{.IО. та запропоII\,ваJI1-1

оголOlпуватрI коl{курси на Bci суб'скти господарюtsенI{я та вклIочити в першу
Itepr"y оголLruIеIIIIя KoItKypcy на KepiBгtltKa KoMyHa"1,1bI;oT корпораtцiТ <<КиТвавтсl/]ор)).

Га.ttась ().I., який запропонував все TaKL,I оголоlIIувати KoHKy.pctI в LIергоRосl,i,

як)/ IIадав /{епартамен1, та одr{очасно rlалiслатлt JIис,l, ilo юридичrIOi,о управ;liцня
викс)LIавчого органу Киi'вськоi MicbKoT рuду (КиТвськоТ п,tiсысtlТ l(ep>icaBHoT

а7lrчtiнiс,грацii) для надання роз'яснення лроцедури коцкурсу
Келrдибор Р,В., який прокоN,{еFIтував ц{одо гtослiдовностi ого.цошен[Ir1

KoHKypciB, враховуюt{и,ге tцо tlаб-пi,I)касться зимовий перiод i rrотрiбна с,габi,пt тtа

i]Qсо,га tI]ляхово-експлуатаIIl14IILIх управлlIIь по реN{оFI,гу та утрI,1IиаI--rI{ю
аВТСШlОбiЛЬНИХ тlutяtхiв, була в}lнесе}Iз прерогатива iцодо оголоtJigr{ня t} псрu]у
чергу KoHKypciB за замitt(еtлня в€tкантI{их посал керiвникiв t(ол,{уна"цьFIих

lriдtlриеt,tс,гв кIIIляхово-експлуатаtIitйне 1,11равлiшн.rI tIо peNдotlTy 1,а, )rгр1lмаirIlк)

" ,l". ,з



[IIевчегriвi:)ЬкoГoта'/{нiгlpoRсЬкoГopаiiolriв.



та утриманню автомобiльних шляхiв
м. Киева з \7 .09.2021

споруд на них Печерського району>

9

та

Вирiшили: поставити на го.]осування пропозицiю Березовського М.В.

8 (Березовський М.В., Галась 0.I., Гриценко О.А.,
емець Л.о., VIамоян С.Ч., Сатановський С.В., Тtорirrа М.М., Хоменко Д.Iо.);

<проти> - 0;
(утримались) - 1 (Бурдукс|ва В.В.).

Рiшення прийнято

З, СЛУХАJIИ:

БеРеЗОвсЬкого М.В,, якрй запропонував провести настуIIне засiдання
КОНКУрСноI KoMicii 28.09.2021 та надати Щепартаментом новий графiк черговостi
ОГОЛОшення KoнKypciB з обгруrгryванням, враховуючи заува}кення та пропозицiТ
Конкурсноi KoMiciT.

ВИрiшили : пiдтримати прс позицiю запропоновану Березовським IVI.R.

Голова Конкурсноi KoMicii:

Члени Конкурсноi KoMicii: CL с.1/ f,1 L.\-э 0 А
%> ..(?/
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