
 
Обґрунтування 

щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП 
«Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії                         

ТОВ «КОСТАНЗА» 
 

25.10.2022 НКРЕКП прийняло постанову № 1338 «Про видачу ліцензії з 
виробництва теплової енергії ТОВ «КОСТАНЗА». 

ТОВ «КОСТАНЗА» використовує обладнання, яке було придбано на 
умовах договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – єдиного 
майнового комплексу ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА». 

У зв’язку з цим, ТОВ «КОСТАНЗА» листами від 21.10.2022 № 100/32 та 
від 27.10.2022 № 100/37 звернулось до НКРЕКП, якими товариство просить 
встановити тарифи на виробництво теплової енергії для всіх категорій 
споживачів ТОВ «КОСТАНЗА» на рівні діючих для ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-
НОВА» (постанова НКРЕКП від 23.06.2021 № 1026) з метою недопущення 
зриву початку опалюваного періоду 2022/2023 років. Зазначена пропозиція 
обумовлена запровадженням в Україні воєнного стану, введеного згідно з 
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та 
продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року 
№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року 
№ 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, та Законом України від  
29 липня № 2479-ІХ «Про особливості регулювання відносин на ринку 
природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та 
подальшого відновлення їх функціонування», яким запроваджено мораторій на 
підвищення тарифів. 

Також зазначаємо, що рішенням Калуської міської ради від 13.10.2022 
№ 1664 визначено ТОВ «КОСТАНЗА» виробником та централізованим 
постачальником теплової енергії для всіх категорій споживачів м. Калуша. 

Відповідно листом від 28.10.2022 № 1927/02-26/09 до НКРЕКП надано 
рішення Калуської міської ради з проханням встановити ТОВ «КОСТАНЗА» 
тарифи на виробництво теплової енергії на рівні діючих для ДП «КАЛУСЬКА 
ТЕЦ-НОВА» з метою недопущення зриву початку опалюваного періоду 
2022/2023 років. 

Слід зазначити, що 25.10.2022 також прийнято постанову НКРЕКП 
№ 1339 «Про зупинення дії ліцензій на право провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, 
АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних 
або поновлюваних джерел енергії та з виробництва електричної енергії, 
виданих ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА». 

 Враховуючи зазначене, відповідно до Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» та Порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 
30.06.2017 № 866 Департамент енергоринку пропонує: 

1) Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифів 
на виробництво теплової енергії ТОВ «КОСТАНЗА», якою пропонується 
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установити ТОВ  «КОСТАНЗА» тарифи на виробництво теплової енергії, 
що використовується: 

для забезпечення послугами населення – 542,45 грн за 1 Гкал (без 
ПДВ); 

для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок 
державного і місцевих бюджетів, – 567,13 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 

для забезпечення послугами інших споживачів – 562,78 грн за 1 Гкал 
(без ПДВ); 

іншими споживачами у вигляді пари – 581,87 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 
 

– установити ТОВ «КОСТАНЗА» структуру тарифів на виробництво 
теплової енергії згідно з додатком; 
 

2) Визнати такою, що втратила чинність постанову НКРЕКП від 
23.06.2021 № 1026 «Про встановлення тарифів виробництво теплової 
енергії ДП «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (зі 
змінами); 

 
3) Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про встановлення 

тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ «КОСТАНЗА» на 
офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій. 

 
 
 

Директор Департаменту енергоринку                                               І. Сідоров 
 

 



Проєкт 

 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про встановлення тарифу 
на виробництво теплової енергії  
ТОВ «КОСТАНЗА» 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
теплопостачання», Методики формування, розрахунку та встановлення 
тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на 
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних 
установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
01 серпня 2017 року № 991, та у зв’язку з воєнним станом в Україні, 
введеним згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня  
2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 
2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, з урахуванням 
звернень ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОСТАНЗА» від 21 жовтня 2022 року № 100/32, від 27 жовтня  
2022 № 100/37 та виконавчого комітету Калуської міської ради Івано-
Франківської області від 28 жовтня 2022 № 1927/02-26/09, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
  
 1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТАНЗА» тарифи на виробництво теплової 
енергії, що використовується: 

для забезпечення послугами населення – 542,45 грн за 1 Гкал (без 
ПДВ); 
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для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок 
державного і місцевих бюджетів, – 567,13 грн за 1 Гкал (без ПДВ); 

для забезпечення послугами інших споживачів – 562,78 грн за 1 Гкал 
(без ПДВ); 

іншими споживачами у вигляді пари – 581,87 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 
 
2. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТАНЗА» структуру тарифів на виробництво 
теплової енергії згідно з додатком. 

  
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 23 червня 2021 року № 1026 «Про встановлення 
тарифів на виробництво теплової енергії ДП «КАЛУСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» (зі змінами). 
 
 
 
Голова НКРЕКП                   К. Ущаповський 



Без ПДВ

тис. грн грн/Гкал

Виробнича собiвартiсть, у т. ч.: 297 227,3 563,46
          виробничі послуги 2 638,1 5,00
          сировина і допоміжні матеріали 13 257,6 25,13
          паливо 213 910,9 405,52
          допоміжні та інші матеріали 0,0 0,00
          витрати на оплату праці 35 760,0 67,79

          єдиний внесок на загальнообов'язкове   державне соціальне страхування 7 867,2 14,91

          амортизаційні відрахування 5 557,2 10,53
          інші витрати 18 236,3 34,57
Адміністративні витрати, у т. ч.: 14 545,2 27,57
          матеріальні витрати 205,8 0,39
          витрати на оплату праці 10 662,9 20,21

          єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2 345,8 4,45

          амортизаційні відрахування 106,4 0,20
          інші витрати 1 224,3 2,32
Інші операційні витрати, у т. ч.: 808,9 1,53
          на дослідження і розробку 0,0 0,00
          на соціальний розвиток 203,3 0,39
          інші 605,6 1,15
Усього операційні витрати 312 581,4 592,57
          відсоток за кредит                              0,0 0,00
Усього витрат 312 581,4 592,57
Прибуток 6 979,2 13,23
Податок на прибуток 1 256,2 2,38
Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 5 722,9 10,85
          виплата дивідендів 0,0 0,00
          резервний капітал 0,0 0,00
          інше використання прибутку 5722,9 10,85
Товарна продукція 319 560,6 605,80
Зміна товарної продукції (згідно з актом перевірки тощо)* -11 091,6 -21,03
Товарна продукція з урахуванням зміни 308 469,0 584,78
Корисний відпуск енергії, тис. Гкал 527,5 х
Тариф на на виробництво теплової енергії, що використовується: х х
         для забезпечення послугами населення х 542,45

для забезпечення послугами установ, що фінансуються за рахунок

державного і місцевих бюджетів
х 567,13

         для забезпечення послугами інших споживачів х 562,78
         іншими споживачами у вигляді пари х 581,87

Директор Департаменту енергоринку
                                                                                                                             

І. Сідоров

 

Структура тарифів на виробництво теплової енергії 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТАНЗА»

Найменування  показників
Теплова енергія

* Рішення НКРЕКП, що визначене постановою від 13 жовтня 2021 року № 1798.

___________________№________

Додаток
до постанови Національної комісії
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг













TOBAPIICTBO 3 OEMEXEHOIO BrAIOBIAAJIbHICTIO (KOCTAH3A)
(TOB (KOCTAH3A>)

03150, uicro Iftiio, nyn. AurouoBr.rqa,6yluuox 172A, 513

/V. r'O. 2022)Ys t00 lj77 sa ],(! sia 2022

fononi HaqionanrHoi rolaicii, qo
sAifi cHroe AepxaBHe perynroBaHHfl

y c$epax eHeprernKr.r ra
KOMyH€LrrbHr,rx [ocnyr

Kocrsuruuy VII{AIOBCbKOMY

IIIoao BcraHoBneHnr rapu$in
ua nupo6uurlTBo rerJronoi eueprii

Tperroro rpyAHs 2021 poxy, 3a pe3yJrbraraMpr ayrcqiony 3 rpoAaxy eAuHoro rrlafiuosoro
KoM[JIeKcy ,{epxanuoro ni4npueuctna <Ka;rycrra TenJroeJreKTporleHTpaJrb-HoBa)
(https://prozorro.sale/auction{JA-PS-2021-10-31-000002-1) ra Ha niAcraei flporoxory NeUA-pS-
2021-10-31-000002-1 npo pe3yrlbrarl{ eJreKrpoHHoro ayxqiouy, PerionamHuna ai4ginenHxna
Oou.qy Aepll(aBHoro rraafiua Yxpaiuu uo Inauo'Opauxinctrift, gepuine[r,rifi, Tepuonintcrrifi
o6ramsx ra TOBAPI4CTBOM 3 OEMEXEHOIO BIAIOBIAAJIbHICTIO (KOCTAH3A>, rx
ftoro nepeuoxflIeM, ni4nzcano goronip xyuinni-upoAor(y o6'exra ualoi npr.rBarr.r3arlii - eAuuoro
uaftHonoro KoMnJIeKcy AepxaBHoro nigupuerracrna <KalycbKa rerrJroeneKTporleHTpaJrb-HoBp).

Ha ui,qcmni r. 4.1 ,{oroaopy xyuinni-npoAar(y floryneqr, sxwit npu46an 06'exr
npHBarl{3aqii, ru< eilutg,uit tr{aftHosl,Ifi KoMnJreKc, e npaBoHacryrrHHKoM rr,rafiuosux npan i o6os'ssxis
,{epx<annoro uiqnpueucrna <Ka,uycsxa renJroenerrpor{eHrpaJrb-HoBa>) (xoa eAplIOy
40885849) siAnosigHo Ao yl!(oB,{oronopy ra 3aKoHoAaBcrBa Yxpainn.

,(ra4qrrr Apyroro rpyAHs 2021 poxy y e4nuorray AepxaBHoMy peecrpi ni4npr.reMcrB ra
opranisaqift Yrpaina 3apeecrpoBaHo ni4orpeulenuft uiapogain TOBAPI4CTBA 3
OBMEXEHOIO BIAIOBIAAnbHICTIO dOCTAH3A>, a caMe - OIJIL (KAJIyCbKA TEU)
TOBAPI4CTBA 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAJIbHICTIO (KOCTAH3A>.

.{pyroro BepecHf, 2022 poxy, y ropflAKy BH3HarreHoMy rruHHHM 3aKoHoAaBcrBoM Yxpainu, urix
Perioualruuu siMireuusN,I Oon.qy AepxaBHoro uafina Vxpaiur.l ro Inauo-(DpaHxincsxift,
r{epnineqrrifi, Tepnoninrcrrift o6racrrx ra TOBAPI4CTBOM 3 OEMEXEHOIO
BIAIIOBIAAJIbHICTIO (KOCTAH3A> niAuucano Am npufirrrauur-nepe4aui eArrHoro
Nlaftnosoro KoM[neKcy AepxaBHoro uilupuelrcrna <KalycbKa renJroeJreKTporleHTpaJrb-HoBa), a 3
Tperboro BepecH, BKJIIoTIeHo ncix npaqisHurin .{fI <Kanycrra TE{-HosD Ao rrrrarHoro cKJraAy
Oirii <KAJIyCbKA TEII) TOB (KOCTAH3A).

Y Ctatyri TOB (KOCTAH3A) (roa e,(PIIOy 39822094) uepes6aqeui sr.rAr.r Aismuocri -
napo6HnqtBo renJroBoi eueprii, nocrarraHHg reurosoi eueprii.

TOB (KOCTAH3A) (xoa e,{P[Oy 39822094) snepuyrroctr ao HKpEKII is sansoro npo
orpHMaHH.s niqeusii Ha npaBo npoBaAxeHHfl rocnoAapcnroi Aisltsocri s eupo6Huqrra reunonoi
eueprii Ta nepenixorrr Aoryir.reuria siAnosiAuo Ao BHMor flopxgxy niqeHsysauHs suAin
roc[oAapcbroi Aisnrnocti, 4epNaBHe peryJrroBaHHr rxux s4iftcHroerbc, Hauiona-nrnorc rouiciero,
ulo sAificHloe AepxaBHe perynloBaHHs y ctfepax eHepreruKr{ Ta KoMyHanEHrax [ocJryr,
3arBepAxeHoro rocraHoBolo HKPEKII eia 03 6epesnx 2020 poxy i\b 548, ra Jliuengiftuux yrvron
lpoBaAx(eHH, rocuo4apcrxoi Aismuocri s nupo6uurlTBa renrosoi eueprii, 3arBepAxeHgx
nocraHoBoto HKPEKII sia 22 6epezux20l7 porcy }lb 308.



,{nagqxrr r'qroro )KoBrHfl 2022 porcy ni46ynocr gaciAaHus Korraicii y Qopuri ni4rpuroro
crryxaHHr Ha sKoMy 6yno yxBrrlreHo pirueuur Br.rAarr{ TOBAPI,ICTBy 3 OBMEXEHOIO
BIAIIOBIAAJIbHICTIO (KOCTAH3A) niqeusirc Ha rpaBo npoBaAxeHu, rocno4apcrroi
Aismnocri s nupo6nurlTBa rennonoi eneprii y Mexax rraicqr npoBaAxeuHq rocnogapcrrcoi
Aiuruocri.

Piuenruu Kanycrroi uicrxoi pa4u nia 13.10.2022 porcy J',{b1664 Br,r3naqeHo TOB
dOCTAH3A) s oco6i @irii (KAJIyCbKA TEII) TOB dOCTAH3A> qenrparisonauuu
rIocrauaJILHI,IKoM tennonoi eueprii Ans ncix r<areropifi cnoNrasaqin u. Kalyma, ari orpuMyrorb
reuloBy euepriro ni4 uepeN,.[Ki Halexau Karycrxift rraicrxift repr.nopianrHifi rporr,ragi.

3 uerorc yHeMoxJrr.rBJreHH, 3pr.rBy norrarKy rrpoBeAeHHr y uicri Ka"rryuri onaJrroBanbHoro
uepioay 2022-2023 poKy, 6epyur.r Ao yBarr4 3arou Yxpaiuu sil.29 Jrr,rrrH, 2022p. J,'1b2479-IX llpo
oco6nunocri perynronauus si.quocrrn Ha pr{HKy rrprrpoAHoro ra3y ra y cQepi TeuronocravaHHr ni4
qac .uii BoeHHoro craHy ra rroAanbrrroro niAnosreuHa ix (pyurcqiouynanns, flKvrM uepe46aueno
rr,ropatopifi Ha uiAsr.rqeuHs qiu (rapu$in) Ha pHHKy rpupoAHoro ra3y ra y c$epi
TerJrorocralraHHr, a raKox BpaxoByroqrr re, ulo n npoqeci nnpo6nuqrna TOB (KOCTAH3A>
Br.rKopucroBye re caure o6naAHaHHs, xre 6yro npu46aue Ha yMoBax AoroBopy rytiui-npoAaxy
o6'exta uzutoi rpr.rBaru3arlii - eAuuoro Mafiuoeoro KoMnJreKcy AepxaBHoro ni4lpueucrna
<Kaaycrra rerJroeJreKTporleHTprrJrb-HoBa), npocr.rMo BcraHoBr.rru lns TOB (KOCTAH3A) s oco6i
@idi <KAJIyCbKA TEII> TOB (KOCTAH3A) rapn$n ua nupo6nrrlrBo renrosoi eneprii 4na
scix xareropift cnoNusaqie Ha pinui Aircqprx lnfl An (KAJIyCbKA
TEIIJIOEJIEKTPOUEHTPAJIb-HOBA), Iqo 6ytru BcraHoBJreHi uoctauonoro HKPEKII sia
23.06.2021 Ns 2026 is sN,IiHaMLI i, rxi e cKJIaAoBoro xiuqennx rapu$in Ha rocrryru 3 rrocraqaHH,
renroeoi eueprii, ulo BcraHoBJrlororbc.fl opraHoM uicqeeoro caMoBpflAyBaHHr.

,{upexrop TOB O.uercca HA pa flKYBI4LU IIH



YKPAIilA
KArrycbKA MrcbKA PA,flA

PIIIIEHHR

13.10.2022 Ne 1664

[1po eusnat{eHHs erpo6urrxa, BilKoHaBqH Ta
HagaBaqa KoMyHanbHhx nocnyr uicra
Kanyu:a

ntt.Kanyur
(rpugqnru qerBepra no3aqeproaa cecin
BocbMoro,qeMoKparnqHoro cxnuxaHHn)

B sa'nsxy is npunrnexHqM AepxaBHoro nignpuenacrea <KanycuKa rennoefleKrpoLleHTpans-Hosa) ulrqxoM
npuegHaHHn go TOB <KoctaHea>, xog eEPflOy 39822094,ra nepexoAoM ycix npaa ra o6oe'nsxia ![1
<Kanycuxa renroefleKTpoLleHrpanb-HoBa>>, orpfiMaHHFur niqensi'f Ha npaBo npoBaAxeHHF rocnoAapcuxoi
ginnsnocri 3 nocraqaHHfl rennoBo'i eHeprii cy6'exrou rocnogappBaHHF TOB <KocraHsa), xo,q e,QPI-1OY
39822094,3 Merorc sa6esne.{eHHs rennonocraqaHHe ruicra KanyuJa, Kepyrcquca q.25 3axouy Yxpair-rN <flpo
uicqese caMoBpcpyBaHHfl a VxpaTni>, cr.13 3axoxy Yxpainra <[1po rennonocraL{aHHfl>,3axoHona Yxpainr,r <flpo
xilTroBo-Kolvyuanuni nocnyril), HaKa3oM !epxaanoro xovirery Yxpainra s nuraHb xr,4TnoBo-KoMyHanbHoro
rocno,qapcrea eip 25.04.2005 Ns 60, wicsxa paga

BtlPll.lll4flA:

1. Bfiexa,]hrh cy6'exr rocnoAaprcBaHHq Toeapucrao e o6rraexeHorc eiAnoeiAanunicrto <Koc'raHsa>, xog
eEPnOy 39822094, (a oco6i Qinii <Kanycuxa TE[-{> Toaaprcraa s o6MexeHoro eignoeiganuHicrp <KocraH:a>
xog e[PnOy Bn - 44576151)eupo6nrKoM Ta qenrpaniaoBaHrM nocraqarbHrlKoM rennoaoi'enepriigrn ecix
xareropiti cnoxilea,tie nlt.Kanyula, nxi orpuuytorb rennoBy eHeprirc aig uepex, Rxi nanexars Kanycuxira rr,ticsxir,r
repuropiansH iri rporr,ta4i.

2. BusHaqmth Tosaprcrso s o6Mexexorc aipnosiganunicrrc <Kocrasga>, xog e.[P]loy 39822094, (a
oco6i Sinii <Kanycuxa TEL{, Toeapncrea e o6uexexorc aignoaigansnicrp <KocraHsa> ro.q e,qPnOy Bn -
44576151) aupo6Ht/KoM ra BrKoHaBLleM nocflyrh s qenrpanisoBaHoro onafleHHfl,qnq o6'exrie ycix Qoprur
snacHocri u.Kanyua, nxi orpunlyrorb renfloBy eneprirc aig.naepex, sxi sanexars Kanycuxiri rvicsxir,r
repuropianuHira rporraagi, s uoueury Ha6pannn qrxxocri AaHoro piuenxn.

3. BusHa,iilr14 KoMyHanuxe nignpreMcrBo <Kanycuxa eHeprerur{Ha KounaHin) TennorpaHcnoprytoriot-o
opranisaqielo, lLlo s4ificnrce rpaHcnopryBaHHe rennosoi enepril nnaricrpanuHilMLl ra nlticqeaNn,tr (posnopilrs,lr,rura)
TennoBnMt4 MepexaMil, r{o e KoMyHaflbHoro anacHicr}o Kanycsxoi'lr,ricsxoi repuropianunoi' rpouagu.

4. BiAHocuanu nlrix TOB <<KocraH3a> (e oco6i $iniT <Kanycuxa TEI-{> TOB <Kocransa>), nx
rennoreHepyrcqorc opranieaqierc, arpo6HuKoM ra BhKoHaBUeM nocnyril 3 nocraqaHHe renfloBoi er-repriira Kn
<Kanycsxa eHeprerilLtHa Kon,tnaHig), sK TenrorpaHcnoprylor.toto opranisaqierc, sgit/cHlotorbcfl Br/Kflro.tHo Ha
goroeipur,rx 3acaAax.

5. Bilgna.{ilril KoMyHanbne ni4npreMcrBo <Kanycuxa eHeprerhqHa KounaHin> aupo6nuxoM Ta BrKo}iaBLleM
nocnyru s qeHrparisoBaHoro onaneHHs 4nn o6'exrie ycix Sopn enacHocri n,t.Kanyua, nxi orpuvyrolb renroBy
eneprirc ai4 xeapranbHux KorefleHb KoMyHaflbHoro nignpren,tcraa <KanycsKa eHeprerilqHa KorranaHiR>, s
MoMeHry Ha6pannn,{iluHocri AaHoro piuennn.

6. Piuenns Ha6upae qilHHocri 3 MoMeHTy rioro nprrinnrrn.
7. PiuenHn Kanycuroi ruicsxoi pagra sig 30.07 .2020 Ns 3319 <[1po xoHqenqirc renflonocraqaHHff

nlt.Kanyua> BBaxar[ TaKilM, rrlo BTparilno qhHxicrs.

Micsxrfi ronoBa Angpira HAI/AA


