ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників
на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не
виходять за межі території району від 20.03.2020
дата проведення 20.03.2020
місце проведення: адміністративне
приміщення Ужгородської
райдержадміністрації
по вул. Загорська, 10
Початок реєстрації – 10.30
Початок засідання : - 11.00
Конкурсний комітет:
Голова конкурсного комітету
МАЦКО
Христина Карлівна
перший заступник голови райдержадміністрації
Заступник голови конкурсного комітету
МОСКАЛЮК
начальник
відділу
регіонального
розвитку
райдержадміністрації
Лілія Дмитрівна
Секретар конкурсного комітету
КРУПНІК
головний спеціаліст відділу регіонального розвитку
райдержадміністрації
Вячеслав Ярославович
ВОРОНІН
Олександр
Володимирович

Члени конкурсного комітету:
голова
обласного
комітету
профспілки
автомобільного транспорту та автомобільних доріг
у Закарпатській області (за згодою)

ДІДИК
Іван Васильович

голова
правління
громадської
організації
„Асоціація осіб з обмеженими можливостями
Закарпатської області” (за згодою)

КОВАЛЬЧУК
Олександр
Миколайович

т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху
управління патрульної поліції в Закарпатській
області Департаменту патрульної поліції (за
згодою)
головний спеціаліст відділу управління персоналом
та
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації

ПАУК
Марина Олександрівна

ФЕЙЦЕРУК
Ярослав Степанович

віце-президент громадської організації „Спілка
ветеранів автомобільного транспорту” (за згодою)
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Відсутні на засіданні члени конкурсного комітету:
КОВАЛЬЧУК Олександр Миколайович - задіяний на виконанні завдань
по підтримці громадського порядку під час карантину;
ФЕЙЦЕРУК Ярослав Степанович – знаходиться у лікарні м. Мукачево
після операції на серці;
ДІДИК Іван Васильович – знаходиться у лікаря з високою
температурою.
Відсутніх без поважних причин: Немає
Відповідно до статті 47 Постанови Кабінету Міністрів України від
03.12.2008 №1081 (зі змінами Постанова Кабінету Міністрів України від
07.02.2018 №180) „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” при
присутності не менше як половини складу конкурсного комітету можна
приймати рішення за результатами конкурсу”.
Пропозиція розпочати засідання конкурсного комітету.
Присутні члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
Порядок денний:
1. Проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території району відповідно до оголошеного конкурсу на офіційному сайті
Ужгородської райдержадміністрації та у районній газеті „Вісті Ужгородщини”
від 15.02.2020 №7-8 (8444-8445) (інформація секретаря конкурсного комітету,
головного спеціаліста відділу регіонального розвитку райдержадміністрації
Крупнік В.Я.) та визначення переможців у конкурсі.
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря конкурсного комітету, головного
спеціаліста відділу регіонального розвитку райдержадміністрації Крупнік В.Я.
про проведення оголошеного конкурсу на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території району.
Зокрема, про таке:
Ужгородська районна державна адміністрація оголосила конкурс із
визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території району на підставі
Закону України „Про автомобільний транспорт”, постанов Кабінету Міністрів
України від З грудня 2008 року № 1081„Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування” (далі Порядок) та від 07 лютого 2018 року №180 „ Про внесення
змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування”.
Умови конкурсу із визначення автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
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Пасажироміст кість автобусів

381

Мінім. кількість
автобусів для
виконання рейсів

2

Ужгород
АС1- Верхнє 28,4
Солотвино
Ужгород
АС2 25,1
Худльово

Режим руху

350

звичайний

1

Від 14

звичайний

1

Від 22

звичайний

1

Від 34

звичайний

3

Від 34

звичайний

2

Від 38

звичайний
6,7
св. дні
1-5
звичайний
6- св. дні
1-5
звичайний
6,7 св. дні

1

Від 22

1

Від 38

3

Від 38

звичайний

1

Від 22

звичайний

1

Від 18

Періодичність
виконання
перевезень

Ужгород АС1 – Оноківці
343
10,2
(мікрорайон
Підлипники

Кількість оборотних рейсів

1

Назва
маршруту

Протяжність
маршруту

№з/п

Номер маршруту

межі території району, затверджені розпорядженням голови Ужгородської
районної державної адміністрації від 23 червня 2014 року № 170,
зареєстрованого в Ужгородському міськрайонному управлінні юстиції 8 липня
2014 року №10/275 та розпорядження т.в.о. голови Ужгородської районної
державної адміністрації від 29 січня 2015 року № 27 „Про внесення змін до
розпорядження голови райдержадміністрації 23 червня 2014 року №170”,
зареєстрованого в Ужгородському міськрайонному управлінні юстиції 4 лютого
2015 № 2/279 якими визначаються умови перевезення пасажирів, які повинні
виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному
об’єкті конкурсу.
Основні характеристики об’єктів конкурсу:

8

1-5

4

6,7 св. дні

1

1-5

5

1-5

5

6,7 св. дні

3

342

Ужгород АС30,9
1–Анталовці

10

1-5

7

6,7 св. дні

4

346

Ужгород АС2 – Велика 43,9
Добронь

4

1-5

1

6

3

1-5
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Ужгород
361 АС-1 -Нижнє 18,0
Солотвино

6

387

Чоп –
Соловка

7
5
20
14

Ужгород АС16,5
1 - Часлівці
Ужгород АС384
1 – Руські 27,5
Геєвці
Чоп —
389 Соломоново 6,0
( Страж)
383

7

8

17,5

1

1

1-5
1-5

6

6,7 св. дні

4

Документи для участі в конкурсі автомобільні перевізники подали в
обсязі що визначені Порядком, на кожний об'єкт конкурсу окремо, у закритому
конверті з позначкою № 1 та конверті з позначкою №2 (який містить заяву).
Документи приймались до 17:00 9 березня 2020 року включно.
У зв’язку з проведенням противірусних заходів (обмеження присутності
осіб при проведенні різних заходів в кількості не більше 10 осіб) усі особи, які
представляють інтереси перевізників-претендентів на конкурсі попередженні
про розгляд конкурсних пропозицій без їх участі (стаття 45 вищезазначеної
Постанови)
Усі пропозиції щодо участі у конкурсі, які надійшли, були зареєстровані
у журналі. Після відкриття конвертів №1 було складено відповідний акт. У
журналі реєстрації заяв до конкурсного комітету зареєстровані документи
претендентів на участь у оголошеному конкурсі (номер запису у журналі обліку
поданих документів претендентів) наступних перевізників:
1) н.з. 6-01 від 06.03.2020 ПП ”ШІК –ТРАНС”;
2) н.з. 6-02; 6-03; 6-04; 6-05 від 06.03.2020 АТ „Ужгородське АТП 12107”;
3) н.з. 6-06; 6-07; 6-08 від 06.03.2020 ПП „Панонія Авто-Центр”;
4) н.з. 6-09; 6-10 від 06.03.2020 ПП „Західтранссервіс-Ужгород”.
10.03.2020 року робочою групою райдержадміністрації у складі:
Москалюк
Л.Д.
начальник
відділу
регіонального
розвитку
райдержадміністрації; Крупнік В.Я. - головний спеціаліст відділу регіонального
розвитку райдержадміністрації ; Мазур Т.М. - головний спеціаліст відділу
регіонального розвитку райдержадміністрації було відкрито конверти №1 з
документами претендентів на участь у конкурсі автомобільних перевізників,
перевірено комплектність поданих документів згідно статті 46 Закону України
„Про автомобільний транспорт” за формою згідно з додатками 1-4 (відповідно
Постанови КМУ від 07.02.2018 №180 ) та складено акт відкриття.
Відповідно до пункту 37 Порядку, на запити райдержадміністрації про
надання інформації про перевізників-претендентів станом на 18.03.2020 року
надійшла інформація від департаменту інфраструктури, розвитку і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житловокомунального господарства Закарпатської облдержадміністрації, згідно якої,
зазначені у запиті до Департаменту перевізники-претенденти не
використовують транспортні засоби заявлені у документах для участі у
конкурсі, для перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, які виходять за межі районів та міжміських
внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування згідно
укладених договорів про організацію перевезень пасажирів. Іншої інформації
на запити райдержадміністрації не надходило.
За підсумками попередньої перевірки достовірності поданої інформації
перевізниками-претендентами та повноти і якості поданих документів із
конвертів № 1, недоліків не виявлено.
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Пропозиція допустити всіх перевізників-претендентів до участі у
Конкурсі.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
Таким чином, можемо приступати до безпосереднього відкриття
конвертів №2 з документами претендентів - перевізників із заявами щодо участі
у конкурсі на конкретних маршрутах, поданих на Конкурс та визначатися щодо
допущення конкурсантів до Конкурсу і визначення переможців на його
об’єктах. Конверти відкривались в порядку їх надходження згідно журналу
реєстрації.
Пропозиція перейти до розгляду заяв на здобуття права на перевезення
пасажирів на об’єктах конкурсу із одним учасником. Після чого, приступити до
розгляду заяв перевізників на об’єкти де претендентів двоє, провести
підрахунок балів та розпочати голосування.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
Переходимо до розгляду заяв згідно визначеної послідовності та у
черговості визначеній у оголошенні.
1. На об’єкти конкурсу №1,5 заявок не поступило. Є пропозиція
організатору перевезень включити їх як об’єкти до наступного Конкурсу.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
2. За підсумками відкриття конверту №2 із заявою на участь у Конкурсі
з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що
не виходять за межі території району, об’єкт конкурсу №8, відповідно до
чинного законодавства України з питань автомобільного перевезення пасажирів
на приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території
Ужгородського району, Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008
№1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами
Постанова КМУ від 07.02.2018 №180) в результаті проведення обговорення та
враховуючи відсутність у перевізника-претендента транспортних засобів для
перевезення осіб з обмеженими можливостями, які будуть виконувати
перевезення на маршруті, у відповідності до вимог статті 44 Закону України
„Про автомобільний транспорт”,прийнято рішення, а саме:
На об’єкті Конкурсу №8 приміському автобусному маршруті №389
сполученням “Чоп-Соломоново (Страж)” визнати переможцем перевізника
ПП“ШІК-ТРАНС” з пропозицією укласти договір терміном на 1 (один) рік.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
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3. За підсумками відкриття конверту №2 із заявою на участь у Конкурсі
з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що
не виходять за межі території району, об’єкт конкурсу №6, відповідно до
чинного законодавства України з питань автомобільного перевезення пасажирів
на приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території
Ужгородського району, Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008
№1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами
Постанова КМУ від 07.02.2018 №180) в результаті проведення обговорення та
враховуючи відсутність у перевізника-претендента транспортних засобів для
перевезення осіб з обмеженими можливостями, які будуть виконувати
перевезення на маршруті, у відповідності до вимог статті 44 Закону України
„Про автомобільний транспорт”,прийнято рішення, а саме:
На об’єкті Конкурсу №6 приміському автобусному маршруті №387
сполученням “Чоп-Соловка” визнати переможцем перевізника
АТ
„Ужгородське АТП 12107” з пропозицією укласти договір терміном на 1 (один)
рік.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
4. За підсумками відкриття конвертів №2 із заявками на участь у
Конкурсі з визначення автомобільних перевізників для здійснення
пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі території району, об’єкт конкурсу №2,
відповідно до чинного законодавства України з питань автомобільного
перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах, що не виходять
за межі території Ужгородського району, Постанови Кабінету Міністрів
України від 03.12.2008 №1081 „Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування” (зі змінами Постанова КМУ від 07.02.2018 №180) було
проведено обговорення.
Під час обговорення, членом конкурсного комітету Вороніним
Олександром Володимировичем було зазначено, що один із перевізниківпретендентів надав недостовірну інформацію про транспортні засоби, які він
планує використовувати на маршруті (об’єкті конкурсу), а саме: ТОВ
„ПАНОНІЯ АВТО-ЦЕНТР”. В підтвердження своїх висновків він надав
конкурсному комітету лист 19.03.2020 №58 в.о. директора АТ „Ужгородське
АТП 12107”, про використання транспортних засобів вищезазначеного
перевізника-претендента на міських маршрутах м.Ужгород із підтвердженням
їх
фіксації
через
систему
GPS-навігатор.
Перевізник-претендент
використовував на міському маршруті резервний автобус, який у поданих
документах на конкурс визначено як резервний з державним номером АО 0121
АА.
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Відповідно до наданої інформації в ході проведення засідання
конкурсного комітету, членом конкурсного комітету Вороніним Олександром
Володимировичем, про використання автобусів на міських маршрутах
м.Ужгород, які подані в переліку транспортних засобів на виконання рейсів на
об’єкті конкурсу №2 перевізником-претендентом ТОВ „ПАНОНІЯ АВТОЦЕНТР” та у відповідності до вимог статті 67 Постанови Кабінету Міністрів
України від 07.02.2018 №180 „Про внесення змін до Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування” документи та зазначена в них інформація, що подана
автомобільним перевізником-претендентом для участі у конкурсі не є
достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату
проведення самого конкурсу.
Поступила пропозиція відхилити розгляд заяви перевізника –
претендента ТОВ „ПАНОНІЯ АВТО-ЦЕНТР” на участь у конкурсі з
перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу №2 у зв’язку із поданням
недостовірної інформації.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
В результаті подальшого обговорення та розгляду документів поданих
іншим перевізником – претендентом, поступила пропозиція, а саме:
На об’єкті Конкурсу №2 приміських автобусних маршрутах №350
сполученням “Ужгород АС1 – Верхнє Солотвино” та №381 сполученням
„Ужгород АС2 – Худльово”
визнати переможцем перевізника АТ
„Ужгородське АТП 12107” з пропозицією укласти договір терміном на 5 (п’ять)
років.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
5. За підсумками відкриття конвертів №2 із заявками на участь у
Конкурсі з визначення автомобільних перевізників для здійснення
пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі території району, об’єкт конкурсу №3,
відповідно до чинного законодавства України з питань автомобільного
перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах, що не виходять
за межі території Ужгородського району, Постанови Кабінету Міністрів
України від 03.12.2008 №1081 „Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування” (зі змінами Постанова КМУ від 07.02.2018 №180) було
проведено обговорення.
Під час обговорення, членом конкурсного комітету Вороніним
Олександром Володимировичем було повторно зазначено, що один із
перевізників-претендентів надав недостовірну інформацію про транспортні
засоби, які він планує використовувати на маршруті (об’єкті конкурсу), а саме:
ТОВ „ПАНОНІЯ АВТО-ЦЕНТР”. Перевізник-претендент використовував на
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міському маршруті резервний автобус, який у поданих документах на конкурс
визначено як резервний з державним номером АО 0121 АА та автобус з
державним номером АО 7713 ВС, який зазначено у документах поданих на
конкурс.
Відповідно до наданої інформації в ході проведення засідання
конкурсного комітету, членом конкурсного комітету Вороніним Олександром
Володимировичем, про використання автобусів на міських маршрутах
м.Ужгород, які подані в переліку транспортних засобів на виконання рейсів на
об’єкті конкурсу №3 перевізником-претендентом ТОВ „ПАНОНІЯ АВТОЦЕНТР” та у відповідності до вимог статті 67 Постанови Кабінету Міністрів
України від 07.02.2018 №180 „Про внесення змін до Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування” документи та зазначена в них інформація, що подана
автомобільним перевізником-претендентом для участі у конкурсі не є
достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату
проведення самого конкурсу.
Поступила пропозиція відхилити розгляд заяви перевізника –
претендента ТОВ „ПАНОНІЯ АВТО-ЦЕНТР” на участь у конкурсі з
перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу №3 у зв’язку із поданням
недостовірної інформації.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
В результаті подальшого обговорення та розгляду документів поданих
іншим перевізником – претендентом, поступила пропозиція, а саме:
На об’єкті Конкурсу №3 приміському автобусному маршруті №342
сполученням “Ужгород АС1 – Анталовці” визнати переможцем перевізника
АТ „Ужгородське АТП 12107” з пропозицією укласти договір терміном на 5
(п’ять) років.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
6. За підсумками відкриття конвертів №2 із заявками на участь у
Конкурсі з визначення автомобільних перевізників для здійснення
пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі території району, об’єкт конкурсу №4,
відповідно до чинного законодавства України з питань автомобільного
перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах, що не виходять
за межі території Ужгородського району, Постанови Кабінету Міністрів
України від 03.12.2008 №1081 „Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування” (зі змінами Постанова КМУ від 07.02.2018 №180) було
проведено обговорення.
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У зв’язку із поданням на зазначений об’єкт конкурсу двох заявок,
відповідно до статті 46 Порядку переможець визначається за бальною
системою оцінки.
Після розгляду і обговорення показників нарахування балів за системою
оцінки пропозицій автомобільних перевізників - претендентів було складено
перелік показників згідно вимог додатку Порядку та підраховано бали.
Перелік нарахування балів додається до протоколу (на 4 (чотирьох)
аркушах). Зазначений перелік підписано усіма присутніми членами
конкурсного комітету.
Враховуючи нараховану загальну суму балів, яку набрали перевізникипретенденти поступила пропозиція, а саме:
На об’єкті Конкурсу №4 приміському автобусному маршруті №346
сполученням “Ужгород АС2 – Велика Добронь”
визнати переможцем
перевізника АТ „Ужгородське АТП 12107”, який набрав більшу суму балів
(+49) з пропозицією укласти договір терміном на 5 (п’ять) років.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
На об’єкті Конкурсу №4 приміському автобусному маршруті №346
сполученням “Ужгород АС2 – Велика Добронь” визнати таким , що зайняв
друге місце, перевізника ПП „Західтранссервіс – Ужгород” який набрав меншу
суму балів (+26).
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
7. За підсумками відкриття конвертів №2 із заявками на участь у
Конкурсі з визначення автомобільних перевізників для здійснення
пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі території району, об’єкт конкурсу №7,
відповідно до чинного законодавства України з питань автомобільного
перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах, що не виходять
за межі території Ужгородського району, Постанови Кабінету Міністрів
України від 03.12.2008 №1081 „Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування” (зі змінами Постанова КМУ від 07.02.2018 №180) було
проведено обговорення.
Під час обговорення, членом конкурсного комітету Вороніним
Олександром Володимировичем було повторно зазначено, що один із
перевізників-претендентів надав недостовірну інформацію про транспортні
засоби, які він планує використовувати на маршруті (об’єкті конкурсу), а саме:
ТОВ „ПАНОНІЯ АВТО-ЦЕНТР”. Перевізник-претендент використовував на
міському маршруті резервний автобус, який у поданих документах на конкурс
визначено як резервний з державним номером АО 0121 АА та автобус з
державним номером АО 7713 ВС, який зазначено у документах поданих на
конкурс.
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Відповідно до наданої інформації в ході проведення засідання
конкурсного комітету, членом конкурсного комітету Вороніним Олександром
Володимировичем, про використання автобусів на міських маршрутах
м.Ужгород, які подані в переліку транспортних засобів на виконання рейсів на
об’єкті конкурсу №7 перевізником-претендентом ТОВ „ПАНОНІЯ АВТОЦЕНТР” та у відповідності до вимог статті 67 Постанови Кабінету Міністрів
України від 07.02.2018 №180 „Про внесення змін до Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування” документи та зазначена в них інформація, що подана
автомобільним перевізником-претендентом для участі у конкурсі не є
достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату
проведення самого конкурсу.
Поступила пропозиція відхилити розгляд заяви перевізника –
претендента ТОВ „ПАНОНІЯ АВТО-ЦЕНТР” на участь у конкурсі з
перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу №7 у зв’язку із поданням
недостовірної інформації.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
В результаті подальшого обговорення та розгляду документів поданих
іншим перевізником – претендентом, поступила пропозиція, а саме:
На об’єкті Конкурсу №7 приміських автобусних маршрутах №383
сполученням „Ужгород АС1 – Часлівці” та №384 сполученням “Ужгород АС1 –
Руські Геївці” визнати переможцем перевізника ПП „Західтранссервіс” з
пропозицією укласти договір терміном на 5 (п’ять) років.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА” одноголосно.
8. Поступила пропозиція затвердити результати конкурсу в цілому.
Члени конкурсного комітету голосували – „ЗА”.
Голова конкурсного комітету
МАЦКО
перший
заступник
голови
Христина Карлівна
райдержадміністрації
Заступник голови конкурсного комітету
МОСКАЛЮК Лілія
начальник відділу регіонального
розвитку райдержадміністрації
Дмитрівна
Секретар конкурсного комітету
КРУПНІК
головний
спеціаліст
відділу
регіонального
розвитку
Вячеслав
райдержадміністрації
Ярославович
Члени конкурсного комітету:

Підпис
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ВОРОНІН
Олександр
Володимирович
ПАУК
Марина
Олександрівна
„20” березня 2020 року

голова
обласного
комітету
профспілки
автомобільного
транспорту та автомобільних доріг
у Закарпатській області (за згодою)
головний
спеціаліст
відділу
управління
персоналом
та
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації

