
протокол ль 9l202l

засiдання постiйно дiючоi KoHKypcHoi KoMicii для конкурсного вiдбору

кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комуналЬнОГО

сектора економiки, пiдпорядкованих ,Щепартаменту транспортнОI
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi

державноi адмiнiстрацii), утвореноiрозпорядженням КиIвського мiського голови
вiд 11 липня 20117 року j\b 512 (у редакцii розпорядження Киiвського мiського
голови вiд 18 серпня 2021' року Nч 719)

<<24>> грудня 202| року
Початок засiдання об 11.10 год
Закiнчення засiдання о 13.10 год
м. Киiв, вул. Хрещатик, 3б (KiM. 512)

NlиколаI3олодимирович кНацiональнаасоцiацiядорояtгiикiв УкраТllи> (за

згодою), голова KoHKypcrioi KorrriciT;

Присутнi:

БЕРЕЗОЕ]СЬКИЙ

I,АБIБУЛЛАСВА
/{irlapa Т'арлан кизи

г,лJIлсь
Г'-)лег, Iванович

N4дJIярЕtsиL]
0.1tect, Bi rсторсlвrrч

представLIик громадськоТ орl,алriзацiТ

депутат КиТвськоТ мiськоi рад(и', ttt.:ptillrii

заступник голови постiйноТ KoMiciT Кt,iТвськlэi'

MicbKoT ради з питань мiсцевого caмoBpядyBatIl1rt"

регiональних та мiжнародtлих зtз'я:зкiв (за

згодою);

ралник Киiвськот,о п,tiсt,когtl голOL]и (brai

громадських засадах) з гlитаIIь .запобil,алiiirl ,га

виявлення корупцiТ (за зголоrо);

депу,гат i(иТвсьrсоТ MicbKtlT ра"l1и,,l{Ltlr}l,и-1,0ьiiit

фракцi я Гlо"rr iти.rtl оТ партiТ к }' rl[АР (l/ краi, il с: 1, 14 i,1;|,'l

/]еrиократ,рt.lний А.пьяrlс l]а Pc:(lo1lпl;,t) I}i,гi:lliяi

К_ltи.tка> (за зго.lt,эю);

ГРИLlЕItКО tIредставник громадськоТ opl,i]rriзatlil'
(JlreKciй Анат,с1-1riйович <ВсеукраТrтс:ьке об'сднаtlня <<Авт,отчtаiiдаrr> (,,rt

згодою);

CрItilib деrlуl,аТ KllTBcbKtlT пlicbKoT ради, гоJIоR;I ltocтiйlioT
JIеонiд ОлексанлрOвич коплiсiТ КиТвськоТ Mict,KclT paltl,I ,] llи,гаIiь

регламсt{ту, деrlуr,атськсlТ е,гI.iкi4,га запtlбil'аrttili
коруrrцiТ (за зго;lою);



мАмоff{
Сергiй Чолоевич

порАIhtо
Андрiй Миколайович

САТАНОВСЬКШZ
Сергiй Васильович

тюрIнА
Марина Миколаiвна

шпилъовии
IBaH Федорович

Вiдсутнi:

БУРДУКОВЛ
Вiкторiя Вадимiвна

2

депутат ItиТвськоТ MicbKoT ради, заступнLIк

голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ MicbKoj ради з
IIитаIIь транспорту, зв'язку та рекJIами (ru
згодою);

депутат КиТвськоi MicbKoT ради, /lепутатська
фракцiя ПолiтичноI партiТ <Свроrlейська
солiдарнiсть> (за. згодою);

радник КиТвського мiського гоJlоRи (на
громадських заоалах) з питань запобiганIlя ],а

виявлення корупцiI (за згодоrо);

голова Киiвськоi MicbKoi профспiлки працiвникiв
комунального транспорту, трансгtортноТ
iнфраструктури та безпеки руху (за згодою);

перший заступник директора /]епартап,lеп,гу
транспортноi iнфраструк,гури tsиконавLIогiэ

органу КиТвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ мiсь:<uТ

державноi адмiнiстрацiТ), секрета.р KoгTKypcrrtli'
KoMiciT.

депутат Киiвськоi MicbKoT ради, зас,гуllяик
голови постiйноi KoMiciT КиТвськоТ Mic-bKoT рt]/цLI

з питань транспорту, зв'язку та реклам}1 (за

згодою);

хомЕнко начальник управлiння забезпеченFIя дtiя-lrьtIос,гi

заступника пцiського голови - 0екретаря
КиТвськоТ MicbKoT ради ceкpeTapiaTy КиitзськоТ
MicbKoT ради (за згодою).

.Щенис Юрiйович

Засiдання гlостiйно дiючоТ KoHKyl]cHoT KoMiciT дляr конкурсного вiдборi'
кандилатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання KoNIyIlaJlblloг(i

сектора економiки, пiдrlорядкованих /{егrарт,аменту TpaHctropTtltlT

iнфрас,груктури виконавчого оргаIту КиТвськоТ MicbKoT ради (ItиТвськоТ пlicl,icoj"

деря(авноТ адмiнiстрацii) е повнOtsажним, вiдповiднс-l до Поло;кеtlttя Ilp()

конкурсний вiдбiр кандидатур на пocalilt керiвникiв суб'сктiв госгIодаF)ю]]а},IItri



ксl|,,I),,tlitJltJI{ого оектора eKOHoMiKpl в рiiс,гi B,racBi (далi-I1олiож0llIiял), lJзт,вrэ|);].f{еного

рiritеннял't IdllTBcbKoT MicbKoT ради вiл 21 липllя 2а16 рOку "[ф 78бi786.

]lорrlдоF( дЕнниЙ

1. Розгляд конкурсних пропозицiй кандидатiв, якi претендуIоть на зайняття
посади начаJIьника комунаJIьного пiдприсмства <<II[ляхово-експлуатацiйне

управлiння по ремонту т,а утриманFIю автомобiльних шляхiв та споруд на них
Щнiпровського району> м. Кисва та проведення з ними сгriвбесiди.

2. Влtзна.iення результа,гiв конкурсу }Ia зайняття посали на(IаJlьLика
Kol\,1yнaJibнol,o lriдприемства <<LLIJIяхово*експлуа.таrIiйне управлiнL{я по peil,tоIIl,},

та у,гриманню автомобiJIьнрIх rпляхiв та 0поруд на Htax /{tIiltpoBcbкOгcl p;ti.iotiy,>

постiйtло дitо.лоТ
конкурсноТ KoMiciT для конкурсного вiдбору кандидатур на llоса/lи керitзтлик_iв

суб'сктiв господарrовання комунального сектора економiки, пiдlлtlрrI/JковаIIих

Щеrrартаменту транспортноТ iнфраструкгур}I виконавчого оргаtIу KlliBcbKoТ
MicbKclT ради (КиiвськоТ MicbKoT державноТ адмirriстрацiТ) (лалi - _KoHKypc;Hzr

комiсiя) з урахуванням п. 5 По.ltоження, затверлх(еного рiшен.tям КиТвс,ькоТ

Вирirпили: порядок денний затвердити.

Г'олосу,вали: (за)) - 8 (Березовський N4.В., ['а"цась 0.I., I рицсltтttо ()"А..

N4амоян С.Ч., [1орайко А.М., Сатановський С.В., Ткэрiна MI.1\,{." Li-lпрrльовиil Ltll.);
<проти>i - 0;
((утримались>> - 0.

РiшеrIня прлtйняlто.

l. СЛУХАЛИ:

Березовського М.В., який доповiв, Iцо лJIя участi в KoHKypci rlа :заl,iня'г"гlr

посадI{ начальника комунаJiьного пiдприеп,tства <lLLшяхово-ексItJlуатацitillt:

управлiння по ремонту ,га утриманнк) автомобiльних шляхiв та cпop,-/lJ, }I& Ilfii,,

/]нiпровсьI(ого рirйону> м. Киева подаци документLI наступнi кандид{zrз'tt: Liойlкrr

Сергiй Петрович, .Щорлука Павдсl IJоло/_{ип,тироврlч, /]рижкtl Олексан.:(t;



( )Ltексаl1,1[рOt]ич, JIiнивий Вячеслав ()LleKcattllpoB}tt,. Xпlapcl,tlItii R"ячес.llаtр,

Iг*аt-tоrзлtч,

Березовського М.В., який запроlIоtIyRав чJlенам КонкурсноТ rcoruricii ttiд чllt'

розгJlяду конкурсних прогrозицiй та проведення спiвбесiди з кандI4ДаТаМИ
,}а1-Iовнювати лис,l,и оtдiнювання калtдидатiв з проставJIянням балiв, Що
передбаченi Регламентом КонкурсноТ KoMiciT. Водночас зазначив, що чJlени
КонкурсноТ KoMiciT, за бажанням, можуть керуватися рейтtrнгом ба.lIiв при
визначеннi кандидатур на розгляд суб'скту- призначення.

Березовського М.В., який запропонував розпочати спiвбесiди з кандидатами
в алфавiтному порядку та визначити регламент в i 0 хвилин для доповiдi кожr{оI'о
:з кандлtдатiв на зайня,гтя посадLr начаJIьн}lка коN,Iу[IаJIьного гliдприсiист,ва
<If l;lяхово-ексilJlуатацiйне упраturiнЕя по ремонту та- утриманIJю автомобij]ьfli4х
rrt.пяхiв l,а cllcpyll на них /{нiпровського району> м. Кисва.

Вирiulи.пи: пiдтримати дану проltозицiю.

Гол<lсували: ((за)> - ((за)) - 8 (Березовський М.В., Галась (J.I., I'trlliцel{Ko О.,,\.,

N{амоян С.Ч., ГIорайко А.М., Сатановський С.В., Тюрiна Mi.N4., i-Ilпильовий I.rJr.);

<про,ги>> - 0;
(утримались> - 0.

Берозовського М.В., який запропонував IIJIella.N4 КонкурсноТ копцiсii
вис.IIовити cBolo Л}мку гJо кOжному кандидату лJlя визна.{ення потеrtr;,iйlliо).,о

реiiтингу.

Вис,rушили: Березовський М.В., I'абiбулласва Д.Т. киЗlI, ГаЛаСЬ C.l.,
I'риrценко О.А., ГIорайко A.IVI., CaTaltoBcbKttй С.В.. IVlа.rtяреврrч О.В.

БерезовСькогО м.в., який rtовiдсlмив, Iцо :]а ре:}ультатами оцlFIюваIt}Iri

конкурсних пропо:Jиlliй та огriвбесiди з кандидатамI4 на поса/_1у нflLliIльFIикil

ком}нilлЬного пiдприсмства <IL[JIяхово.-експJIуатацiйне управлiння tlo ре]\1онl,у
та утриМаннЮ автомобiлъниХ шляхiв та сrrорУд на них /{нilIРОRС},КOго pa.l)iclHy>

м. Киева пi7lсуплковий рейтрlнг кожного каЕtдицата склаR:



l, Бойко C.ll, - 2ЗЬ бали;

2, Дордука П.В. - 146 балiв;
3. i{рижксl О.О. 166 ба.пiв;

4. Лirrивий ts.О" - |4З балiв;
5, Хмарський B.i. - t51 балiв.

Березовського М.В., який нагоJIосив, Iцо за результатами пiдрахунку
вистав.пеt+tлх оцiirок кандидатам, MaKc!{MaJIbHi бали отриIчrаJIи Бcll"tKtl С.П. та

Щриirtко О.О. та запропо[Iував проголосувати окремо по кожFIому з ка}Iдидатiв
на llосаду начzurьника комунального пiдприсп,rс,гва <Шляхово-експJlуатаtiiр"tне

1,правлiнI{я по ремонту та утрl{NIанню автомобi.IIы{их шriяхiв та споруд на I{иу,

/{нiпровського райоrrу> м. KllcBa та визIIачитрI серед ш'ятiрки кандидатiв, ;lвох
кандидатiв лJiя подаI{IIrI КиТвському MicbKoMy головi, шIлях(-)\iI вiдtсрtt,гtlгс,

поitчtенного голосування. Зазначив, ш{о черговiсть I,оjiосуванrrя буllе вiдбуватися
п{э Ko}tI{oMy з кандидатiв за резJ-льтатаNlи рейтингу набраних балiв.

В ирiшили : пiдтримати прогlсlзицirо.

Голосували:
((за)) - 1 1 (Березовський М.В., Габiбl,лllзgвg,Il.Т'.кизи, Галась ().1,,

Гри.Ltенко О.А., Смець Л,О., N4аляреви.л О.R., IИамоян С.Ч., l1clliailKo А"h4..

Са,ганrэвськ;ий С.В., TbopiHa VI.М., LIJпильовий I.cD.);
(утрI{малl,tсь> - 0;

кпрсl,гt.rl> - 0

Рilttелlня прийнято 
:

Березовського Vl.В., якtай зaлропон)/вав rIроголосувати за кандилата Бойка
Сергili Пе,грови.ла та рекоменлувтги його КиТвському плiському го.ltовi дjIя
призначення на rIосаду начальника комунального гtiдприсмс,тва <II[.тtяхово-

сксплуатацiйне уrrравлriння пс, ремоI{тy т,а утриN/iаItню автомобiJIьi{i,тх шrlяхiгз 'гtt

споруд на l]их f{нirrровського pa.I"]0i,Iy)) лл. Itисва.

о.А., CMer{b л,о., N4аляреви.л С.В., Мамоян с.ч., ГIорайко А,м., Сатановськ_i.tй

С.В., Тюрiна М.М., IПпильовий I.Ф"):
(утрималr.rсь> - 0;
((про,ги> - 0;

Рiцlення прлriiтrято.



Iiег-rезовськог0 Mi,B,. якиti заIlрOilонував lIpOгojlocyj_?,li.TL; за к8н.Iii,i,ца,га

l{plrжKa Олексанлра. ОлексатtдровиIIа та рекомендувати Йоl'о Y.lTiBc:bKoMy

MicbKoMy гоповi для призначення на посаду начальника у;OмуrIалыlого

tliлприсмства <<LLLJlяхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту та yTpl]]vIaHHK)

автомобiльних шляхiв та споруд на них /(нiпlэовського райоrrу> м. Киева,

Голосуваrlи:
((з&)) -:З (t'абiбуллаева Щ.Т.кизи" Смець Л.О., Порайко А.М.);
(утрима.цись)) - 8 (Березовськиti М.В., Галась 0,I., I'риценко t).Д.,,

h4аляревич О.IJ., Мамоян С.Ч,, С]атановський С.В., TiopiHa N4.ТИ .

I L[пи.пьов1.1i'r I.Ф,);
<проти> - 0.

Хмарського В'ячеслава Iвановtлча та рекомендуваги йсrго КиТвсь,кому мiсlькоvt\"

головi длЯ призначеI{нЯ на посадУ начаJIьника комунаJIьного тliдпlrиr.;tчtк;тва

<Шляхово-експлуатацiйне управлiння по peNro}ITy т,а утрLIл,,IаIIню авт,оlцtlбi.]l}.I{ilх

rшляхiв та спорy/{ на них /I.нiпровоького райотrу> м. Кисва.

I-о.посr/вали:
((З€lD : 3 (Гриценко о.А,. 'Гrорiна IVI.I\4., L[Iпрt.пьовий I.cD.).

, (утрималI.{сь)) - 7 (Габiб.ч.lrllасва /d.Т.кизrл, I'алась O,i., CMellb .iI.().,

N4аляревич О.В., Мамоян С.Ч., IJорайко А.М., Сатаtrовсьtсий С.О.),
(про,ги)) - i (Березовський М.ts.).

Рirllення не прийнято.

Берсlзовсьitого Nl,B,, , яttий загjрOi,tоli}ltJаь; прогоJ]ос)/Вати за ка}illиl]1ата

Щорлука Ilав.ца Rо-ltодиьт}IроврlLIа ,гс1 
рсI1.0N4ен,l(ува]]и iiогrэ КиТвсьtсоп-lу мiсъкоь,t1,

головi дJIя IIризr{ачення на посаду FIаi{алыIика кочtунальllоI,о lIiлгtрi.iсltlс,гва

<Ll_[.lIrtхово-еItспJIУатацiйне упрlаtз.пiltfIiI 1Io реN{оrrту 
,га Yтрима.гIIIIо гrьт,с-''мобiJ]ьIli]х

ш1.1tя>liв та спOр)/lI на них ,ЩнiпроrзсIэi(i}г{) 1эайон1,> м. KlieBa.

l'олtrсували:
((за)) - 2 (Галась 0,I., Сатановський С.В.);
(утримаJII,!сь)) - В (Березовськрlй1 м.]з., Габiбу;rласва f{.т.ки:]t{, Cluic:rlb "гt.о..

N4аляревич О.В., IVlарtоян С.Ч., l1орайксr А.М.,'['rорiна М.М", LllпильОВrlЙ I.ф.)l
(tIроти)) - i (Грrаценко О.А.).

Рirшенttя rте прийrIято.



"i

Бс,оезовського },4,В., яttий запроII{)tIуваI] проl'олосУ}:}ilТИ Зl} Klt1-I,Tj,I4l(itT;,t

,iiiltirBoгt,l Вячс.с:лава Оrексаlллровl{ча та РС;КОМOН,щувати i"ioi,0 КрtТtзt:ькtltчi,у

MicbKr_lbt1, гr.1.1tовi дJIя tlризнаLtеIi]"Ir] ъiа по()алу начitJIt,нtrlк2 IiOму}IаJIьIlсrГtl

пiдприемства <IТIляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту т'а \rгррI-аннк)
авllсll,лобiльних ш.llяхiв та спору/] на llих Щнiпровського району> м. Кисва.

Голосували: ((за)) - l (VIамоян С,Ч.);
((проти)) ,- 1 (lIIпильовий I.Ф.);
(утрLifuIались) - 9 (БерезO,вськиIi M.IJ., Габiбулласва /{.'t'.i(I4з!1" Галась 0.I.,

Грицеrrко О.А., €]плеriь Jl.C., fuIа.lrяревич О,В,, [Тоlrайко A.N4,, Сатаltовсьttий С,.Гi..
'Ггорilrе }И.М.),

Pi rrтенrtя не ltрлtt-tl1ято.

: ". .: _ ' \ ) 
" ,1

Березовського N4.B., який запропонуtsав tIовернутися до голооуваIi,IJ,я

повтt]рно за,кандидатiв /{рижка О.О. та Хмарського B.I. ., , :.

Вирiшлrли: в ходi обговорення вирiшили повторFIо проголоOуватI4 за двох
кандi{датlво а саме /Jрияска О.L). та Хмарського I].l.

Березовського М.В., якttл't запропонував IIрOгOлосувати :ttl ка}i/lрiдат3

/]рияrка Слександра Олекоандровича та рекоменд)/ват}t йогtl Kl,tiilt::t,ictll,j}'

MicbKoMy головi лля прI,IзначеIIня IJa пос-аду начаjlыiцча, кOмуrli}"гltt[l0{'(]

uiдt-t1:ие:мс,гва <<LI_Iлrtхово-екOп.п:чtfгаltiiiне упрirвлiння IIо реll,Iон,гу 
,га vTpиtvlalJ}iK,)

aBToruloбiJ-ibнI4x шr.;rяхiв та с]lоtrJуд на. HpIx .Ц,нiгl1ttllзсi,кOго районУ> пц. Кi.tС:Ва,

Голосували:
(за)) ,- 7 (Березовський М.В., Габiбулласва /].'I'.кизи, CIolrjL(L .]tr.O,,

Маляревич О.В., Nlамоян С.Ч., Порайко А.М., lllгltл.;tьовий l.Ф.);
(у,гримыlись)) - 4 (Гаrась 1.1., Гриценко О.А., CaTaHoBcbK:l,iii L],Ei".

'['lopirla MI.M.);
((проти)) - С;

Рiшс:t,tttя ttрийнято.



(уl,ри}.1ались)) - б (I'абiб.r,-lrлrirсilа п,'];'Г.кt,tзи, CMot{b .lt"O..

Nzlаiпtсrян C"ti., {-[орайко А.М., ILIпи;Iьоллий },Ф.);
(гIро:t,рI)) - 1 (Березовськилi Мl.В.).

Рiшення не прийнято.

Березtlвського М.В., який повiдомив Iцо конкурс вiлбувся та,обрано /{I-s

рекомендацiТ КиiвськоN{у MicbKoMy го.тtовi дRох кандидIа,гiв на п,осаду 1{ачальника
ком}itIaJIbHoI,o ltiдпрtлсмстьа <<LIl:lяхово-е}tспJIуатllI{iйнс управлitttlя шо pt\,tOHT]i

та уl,ри]\4а}IнIо ав,гомсlбi,цьнl,Iк rlшtяхiв т,а спору,l{ на них /-{нiтIровськOгсt pai.ior;;,>

ivt. Kr.lcBa -- Бсlt".lка Сергiя ГIет,ровлt'lа 1]zl fi,рлrяtка Олекоаtttдра ()леrссаil/Iроj]},.itll'l

оскi.ltьки лагIi катr,цI.I/цати N{ають irat7tKpaitiийi професiiiнr,rйr доовiд, tэсобист,i дilltli+i
яtсостi. з}tанI{я дjiя RLlконання оСiов'яt:зкilз на керitзrliлi rrосадi.

, Березовського N4.B., якиti :Jапрогtонував, peKoMeI-IIU;BaTtt 
,I',tlTt]tlbK,iэtu;,1,

MicbKoM), головi укладення контракту з I{ачальником коп{унаJIьногo tii;ltlрис,п,tс,твir

<LII.1tяховO-експлуатацiйне управлirrня пс| poMoHT}l та утриманню автоплобiJ]ьIlI4.}l

ш;lяхiв та споруд на них Щнiпровського району> м. Кисва строком на один trэiк.

Голосуваlи:
((за)) - 10 (Березовсьttиl"л ]Ч,zl.В., Г'абiбуллаева, /{.Т.кизи,I'a;Tac:b 0.I., [-iэrll{ei,{]ii)

С).А", CMel\b ,П,С)., МаlIяревич O.ij., N4апдоян (].Ч., Гlr-ipirr;iKo A,.fu]., Ca",iu,tliBqbK,rll,]

С,В.. II lгlиll ьовий I.Ф.):
(утримапLiсь)) - 1 (]-юрiна М.М.);

Рiшrення прийнято.

Вистугtи.llи:

Iilпи.пьtlвий I.Ф., яt<ий,]апI)оIlоIIvl]ав Rсе,гаки розг,.пяlIуl]и прOпOзиltitо {ll(J,i,it)

укJIадаtlня i(oHTpaKTy строком на /iBa ]:}0ки.
Viа.lтяреви.t С.R., IIорайко А,1\4." '['rоlэilла M.l'ri. triлтilиь,tалт,i гlCIo{l():j;IIIIiI,1}

LLiгtиrtьовогсэ i.Ф. i заllроttонугJаJIи l1роi,олос)|}r4т,и IroBTopHo за,герt.,tit-t укJrацаI{i,lя
i(он,гра}{ту,, а саме lla 2 poK1,1.

БерезOвського h4.В., цrtий запроIIояував рекоl\{ет{л},р,itт,t4 K1,1TBcbKob,i','

плiському го;lовi укладеI{I]я контракту з I{ачi}JIьнрli(ом коlllуi{аJIыIогсl пiдrtрrtсмс-,-гва

<Шляхово-ексtljtуатацiйне управлiння п<r реI\4онту 
,га утримаIIнtо автоlиобiльIIt,1:{

лл:lяхiв,гt} споруд на них fiнiпровського paiiorrv> м. KltcBa cTpoI(oM I{a /dBa рокfi,

Голосува"lтлt:
((за)) - t 1 (Берlезоr*сr.кий Гй,В,, I'абiбу;rласва ,Щ.Т.кизl,t, Галась 0.i.,

Грlлlдспrtо о.д,,' CMeiir' J1.o,' }lа.,тя{;сви.l о.iз., Ма.l4оян .С,Ч,, Порэi,ilrо ,'\ l.'{ .

(]ат,ановсi,_кий С,R., Т'юрiнаr М.N4., ]-illl лtлъовий r.Ф.);

t
r

б



(утримались) - 0;
(проти) - 0

Рiшення прийнято.

3. СЛУХАJIИ:
Березовського М.В., який зашропонував провести наступне засiдання

ItoHKypcHoi KoMiciT 1 З.0 1.2022.

Голосували:
((за)) - 11 (Березовський М.В., Габiбуллаева Щ.Т.кизи, Галась 0.I.,

Гриценко О.А., емець Л.О., Маляревич О.В., Мамоян С.Ч., Порайrсо A.N4.,
Сатановський С.В., Тюрiна M.MI., ТТIпильовий I.Ф.);

(утримаJIись> - 0;
<проти> - 0

Рiшення прийнято.
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