
 
 

Інформація щодо стану виконання Мінінфраструктури Указу Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про 

невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» 

Станом на 14.01.2020 

 Положення Указу Строк 

виконання 

Указу 

Завдання Строк 

виконання 

Виконавці Стан виконання 

1 До абзацу третього 

підпункту "а" пункту 1 

статті 1. 

Розроблення, внесення 

на розгляд Верховної 

Ради України та 

супроводження 

законопроектів щодо: 

створення умов для 

функціонування 

конкурентного ринку 

залізничних перевезень 

в Україні та підвищення 

ефективності 

управління, 

вдосконалення 

організаційно-правових 

та економічних засад 

ринку залізничних 

перевезень, покращення 

якості та доступності 

послуг перевезень 

залізничним 

транспортом 

31.12.2019 розробити та подати 

Кабінетові Міністрів 

законопроект щодо 

покращення якості та 

доступності послуг 

перевезень залізничним 

транспортом; а також щодо 

створення умов для 

функціонування 

конкурентного ринку 

залізничних перевезень в 

Україні та підвищення 

ефективності управління, 

вдосконалення 

організаційно-правових та 

економічних засад ринку 

залізничних перевезень 

10.12.2019 Мінінфраструктури 

Мінекономіки 

Мінфін 

за участю АТ 

«Укрзалізниця» 

ВИКОНАНО. Законопроєкт «Про 

залізничний транспорт України» 

зареєстровано у Верховній Раді 

України (за поданням групи 

народних депутатів за № 1196-1 від 

06.09.2019). Мінінфраструктури 

здійснюється супровід розгляду 

законопроєкту в Комітетах 

Верховної Ради України. 

Довідково. 

1. Мінінфраструктури листом від 

16.09.2019 № 10230/47/10-19 до 

Комітету Верховної Ради України з 

питань транспорту та інфраструктури 

та від 01.10.2019 № 10752/47/10-19 до 

Комітету Верховної Ради України з 

питань інтеграції України з 

Європейським Союзом надано 

позицію щодо підтримки 

законопроєкту (в тому числі щодо 

відповідності законопроєкту 

зобов’язанням України в рамках 

Угоди про асоціацію).  

Представники Мінінфраструктури 

неодноразово брали участь у 
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засіданнях комітетів Верховної Ради 

України щодо обговорення 

законопроєкту (07.11.2019 - Комітету 

з питань бюджету; 18.12.2019 - 

Комітету з питань антикорупційної 

політики; 06.09.2019, 09.09.2019, 

07.10.2019, 08.10.2019, 16.10.2019, 

13.11.2019, 27.11.2019 - Підкомітету з 

питань залізничного транспорту 

Комітету Верховної Ради України з 

питань транспорту з обговорення 

законопроєкту). 

На запит Комітету Верховної Ради 

України з питань транспорту та 

інфраструктури від 27.11.2019 № 04-

31/10-311/288081 листом  

Мінінфраструктури від 03.12.2019 № 

13634/47/10-19 надано додаткову 

інформацію щодо імплементації 

законопроєкту включаючи додаткові 

фінансово-економічні розрахунки; 

2. 18.09.2019 проведено Круглий стіл 

з обговорення законопроєкту за 

участі народних депутатів України, 

міжнародних партнерів, 

представників бізнесу та АТ 

«Укрзалізниця», законопроєкт 

підтримано; 

3. 10.12.2019 організовано виїзне 

засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань транспорту та 

інфраструктури із оглядом 

підприємств залізничного 

транспорту Київського вузла, 

зокрема локомотивного депо Фастів 
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та філії ПрАТ «МППЗТ» «Київ-

Деміївська»; 

4. 12.12.2019 проведено Форум з 

впровадження суспільно важливих 

перевезень пасажирів залізничним 

транспортом за участі представників 

Комітету Верховної Ради України з 

питань транспорту та 

інфраструктури, 

облдержадміністрацій, 

Мінінфраструктури, Мінекономіки, 

Мінфіну, Мінсоцполітики, АТ 

«Укрзалізниця» та міжнародних 

партнерів, обговорено положення 

законопроєкту щодо організації 

пасажирських перевезень 

залізничним транспортом; 

5. 11.11.2019 06.12.2019 проведено 

обговорення законопроєкту з 

Профспілкою залізничників і 

транспортних будівельників України. 

2 До абзацу четвертого 

підпункту "а" пункту 1 

статті 1: 

функціонування 

внутрішнього водного 

транспорту та 

правовідносин у сфері 

судноплавства на 

внутрішніх водних 

шляхах України 

31.12.2019 розробити та подати 

Кабінетові Міністрів 

законопроект щодо 

функціонування 

внутрішнього водного 

транспорту та правового 

врегулювання 

правовідносин у сфері 

судноплавства на 

внутрішніх водних шляхах 

України 

10.12.2019 Мінінфраструктури 

Мінекоенерго 

Мінрегіон 

ВИКОНАНО. Законопроєкт «Про 

внутрішній водний транспорт» 

зареєстровано у Верховній Раді 

України (за поданням групи 

народних депутатів за реєстр. № 

1182-1 від 06.09.2019). 

Мінінфраструктури здійснюється 

супровід розгляду законопроєкту в 

Комітетах Верховної Ради України. 

Довідково. 

Мінінфраструктури підтримує 

законопроєкт, супроводження у 

Верховній Раді України та вживає 
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активних заходів щодо його 

просування, зокрема:  

1. Представники Мінінфраструктури 

неодноразово брали участь у 

засіданнях комітетів Верховної Ради 

України щодо обговорення 

законопроєкту (Комітет Верховної 

Ради України з питань транспорту та 

інфраструктури, Комітет Верховної 

Ради України з питань інтеграції 

України з Європейським Союзом, 

Комітет Верховної Ради України з 

питань антикорупційної політики); 

2. Організовано 2 круглих столи на 

підтримку законопроєкту та 

проведено ряд зустрічей з 

представниками бізнесу, 

європейськими експертами, ДП 

«АМПУ», Морської адміністрації, за 

результатами яких отримано низку 

раціональних пропозицій щодо 

удосконалення тексту законопроєкту; 

3. Проводиться постійна робота з 

народними депутатами України з 

питань розвитку внутрішніх водних 

шляхів, в тому числі організовано 

виїздні робочі зустрічі на шлюзах та 

в гирлових морських портах; 

організовано поїздку в порти 

Голландії для безпосереднього 

ознайомлення з міжнародним 

досвідом; 

4. Розроблено пакет законодавчих 

ініціатив, пов’язаних з 

фінансуванням утримання 
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внутрішніх водних шляхів України 

(зокрема, зміни до Бюджетного та 

Податкового кодексів України); 

5. 20.12.2019 розглянуто серед питань 

порядку денного Верховної Ради 

України, прийнято рішення про 

направлення на повторне перше 

читання проєкту Закону про 

внутрішній водний транспорт 

(№1182-1), передано на 

доопрацювання в Комітет Верховної 

Ради України з питань транспорту та 

інфраструктури; 

- отримано рішення Комітету ВРУ з 

питань транспорту та 

інфраструктури: законопроєкт 1182-1 

направити в основний Комітет для 

доопрацювання та підготовки до 

повторного першого читання. 

Доопрацьований законопроєкт «Про 

внутрішній водний транспорт» 

зареєстровано 17.01.2020 за № 1182-

1-д. Наразі законопроєкт 

опрацьовується в 14 Комітетах 

Верховної Ради України. 

7 До абзацу дев’ятого 

підпункту "а" пункту 1 

статті 1.  

створення та 

функціонування 

державного 

колегіального органу, 

який здійснює державне 

регулювання у сфері 

транспорту 

31.12.2019 розробити та подати 

Кабінетові Міністрів 

законопроект щодо 

створення та 

функціонування 

державного колегіального 

органу, який здійснює 

державне регулювання у 

сфері транспорту 

10.12.2019 Мінінфраструктури  

 
ВИКОНАНО. 

Кабінетом Міністрів України 

схвалено та подано до Верховної 

Ради України законопроєкт «Про 

Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

транспорту» (реєстраційний № 

2699 від 28.12.2019) 
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23 До абзацу двадцять 

п’ятого підпункту "а" 

пункту 1 статті 1. 

Затвердження плану 

реструктуризації 

акціонерного товариства 

"Українська залізниця" 

31.12.2019 розробити та подати 

Кабінетові Міністрів проект 

акта щодо реструктуризації 

АТ "Українська залізниця" 

16.12.2019 Мінінфраструктури  

за участю АТ 

"Укрзалізниця" 

ВИКОНАНО.  

Мінінфраструктури розроблено  та 

листом від 23.12.2019 № 4139/47/14-

19 проєкт розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів з 

реформування залізничного 

транспорту» внесено на розгляд 

Уряду. 

27.12.2019 на засіданні Уряду 

прийнято розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів з 

реформування залізничного 

транспорту» (від 27.12.2019 № 

1411). 

Довідково. 

У грудні 2019 року прийнято 

постанову Кабінету Міністрів 

України від 04.12.2019 № 1043 «Про 

реалізацію експериментального 

проекту щодо допуску приватних 

локомотивів до роботи окремими 

маршрутами на залізничних коліях 

загального користування». 

Реалізація експериментального 

проєкту дозволить, з однієї сторони, 

частково вирішити питання дефіциту 

тягового рухомого складу 

національного перевізника, з іншої 

сторони, дозволить протестувати 

функціонування ринку залізничних 

перевезень в умовах роботи 

декількох залізничних перевізників 

на невеликих, малодіяльних 



7 
 

дільницях залізничних перевезень, з 

відсутністю або мінімальним 

трафіком пасажирських поїздів, 

відпрацювати технічні та 

технологічні особливості реалізації 

доступу до залізничної 

інфраструктури, дослідити ризики в 

організації безпеки руху при 

експлуатації приватних поїзних 

формувань на залізничній мережі 

загального користування. 

Результати експериментального 

проєкту будуть враховані під час 

подальшого процесу реформування 

галузі, розробки підзаконних актів 

для імплементації положень нового 

Закону України «Про залізничний 

транспорт України» 

24 До абзацу двадцять 

шостого підпункту "а" 

пункту 1 статті 1. 

Забезпечення оновлення 

локомотивного парку 

акціонерного товариства 

"Українська залізниця" 

31.12.2019  подати Кабінетові 

Міністрів пропозиції щодо 

оновлення локомотивного 

парку АТ "Українська 

залізниця", зокрема 

передбачивши відповідні 

зміни до Стратегії розвитку 

та фінансового плану 

підприємства 

16.12.2019 Мінінфраструктури 

за участю АТ 

"Укрзалізниця" 

 

ВИКОНАНО.  

1.Однією із ключових стратегічних 

цілей, закріплених у Стратегії АТ 

«Укрзалізниця» на 2019-2023 роки, 

погодженій розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 

12.06.2019 № 591 (далі - Стратегія), 

є інвестування в модернізацію 

парку, основним показником 

визначено середній вік активного 

парку (окремо локомотиви та 

вагони).  

2. 28.12.2019 Наглядовою радою 

АТ "Укрзалізниця" затверджено 

інвестиційний план Товариства 

(розроблений на виконання 

Стратегії), яким на 2020 рік 
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передбачено закупівлю 20 

вантажних локомотивів на суму 

2,13 млрд. грн. (залучені кошти та 

15% власні), оновлення парку 

елекропоїздів в кількості 

орієнтовно 10 одиниць на загальну 

суму 1 млрд грн (залучені кошти).  

При цьому проєктом 

консолідованого фінансового 

плану АТ "Укрзалізниця" 

передбачено закупівлю у 2020 році 

20 вантажних тепловозів. 

Довідково. 

Протягом вересня-грудня 2019 року 

проведено низку зустрічей з 

провідними виробниками 

локомотивів (тепловозів та 

електровозів), в модельному ряді 

яких є зразки для колії шириною 1520 

мм: General Electric (США),  Alstom 

Transport SA (Франція), CRRC Datong 

Co. Ltd (Китай). Під час зустрічей 

особлива увага приділялась питанням 

відповідності технічних 

характеристик локомотива вимогам 

АТ «Укрзалізниця»; вартості одиниці 

локомотива, технічного 

обслуговування; наявності джерел 

фінансування та прийнятності його 

умов; локалізація виробництва в 

Україні. 

Щодо джерел фінансування 

оновлення парку тепловозів 

виробництва General Electric (Wabtec 

Corporation) на загальну суму до 156 
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млн USD, проводяться перемовини з 

US Ex-Im Bank (США), Citibank 

(США), Credit Suisse AG, ABGF 

(державна експортна кредитна 

агенція Бразилії), BNDES 

(Бразильський банк розвитку) та 

українськими компаніями Dragon 

Capital, OTP Leasing. Щодо джерел 

фінансування оновлення парку 

електровозів, опрацьовується 

пропозиція від компанії Alstom 

Transport SA (Франція) щодо 

Міжурядової Українсько-

Французької Рамкової угоди на 

загальну суму до 550 млн євро. Також 

обговорювалось питання щодо 

можливої схеми фінансування 

проєкту в разі обранні компанії 

CRRC Datong Co., Ltd (Китай) 

постачальником електровозів. 

Розглядаються варіанти 

фінансування за допомогою 

фінансового лізингу через компанію 

холдингу CRRC та кредитування під 

гарантію експортної кредитної 

агенції Sinosure, кредит під державну 

гарантію від Китайського експортно-

імпортного банку.  

30.12.2019 між Мінінфраструктури, 

АТ "Укрзалізниця" та компанією 

Wabtec (GE Transportation) підписано 

меморандум щодо придбання 40 

локомотивів ТЕ33АС та їх сервісного 

обслуговування. 
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25 До абзацу двадцять 

сьомого підпункту "а" 

пункту 1 статті 1. 

Забезпечення видачі 

дозволів на міжнародні 

перевезення вантажів та 

рух негабаритного 

транспортного засобу 

виключно в електронній 

формі через 

електронний кабінет 

перевізника 

31.12.2019 подати Кабінетові 

Міністрів пропозиції щодо 

видачі дозволів на 

міжнародні перевезення 

вантажів та рух 

негабаритного 

транспортного засобу 

виключно в електронній 

формі через електронний 

кабінет перевізника 

16.12.2019 Мінінфраструктури 

МВС 
ВИКОНАНО. 

02.01.2020 запроваджено процес 

електронного бронювання 

(попереднього замовлення) 

дозволів на міжнародні вантажні 

перевезення через транспортний 

портал електронних послуг «e-

transport», який працює у тестовій 

експлуатації. За перший тиждень 

роботи сервісу заброньовано 3 453 

дозволи. 

Переведення процедури видачі  

дозволів на міжнародні перевезення 

вантажів та рух негабаритного 

транспортного засобу виключно в 

електронну форму неможливо у 

зв’язку з діючими міжнародними 

нормами. 

Довідково. 

Розроблено проєкт наказу 

Мінінфраструктури «Про внесення 

змін до Порядку оформлення і видачі 

дозволів на поїздку по територіях 

іноземних держав при виконанні 

перевезень пасажирів і вантажів 

автомобільним транспортом у 

міжнародному сполученні, їх обміну 

та обліку», який 28.11.2019 

розміщено на офіційному вебсайті 

Мінінфраструктури для публічного 

обговорення. З метою узгодження 

змін, запропонованих проєктом 

наказу, Мінінфраструктури 

24.12.2019 провело узгоджувальну 

нараду за участю громадськості 
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(представників АсМАП України, ГО 

«Міжнародні автомобільні 

перевізники України», асоціацією 

«Міжнародна транспортна асоціація 

України») а також  представника від 

СПО всеукраїнських об’єднань 

профспілок на національному рівні та 

СПО сторони роботодавців на 

національному рівні). За 

результатами наради було вироблено 

спільну позицію, щодо необхідності 

внесення змін до проєкту наказу. 

Після отримання позицій щодо 

проєкту наказу від усіх 

заінтересованих центральних органів 

виконавчої влади його буде 

доопрацьовано та повторно надіслано 

на погодження до центральних 

органів виконавчої влади. 

Також розроблено проєкт постанови 

Кабінету Міністрів України «Про 

запровадження пілотних проєктів 

щодо забезпечення видачі дозволів на 

рух негабаритних транспортних 

засобів в електронній формі та 

впровадження попереднього 

замовлення бланків дозволів на 

міжнародні перевезення вантажів 

через транспортний портал 

електронних послуг «e-

transport.gov.ua». Станом на 

27.12.2019 проєкт акта направлено на 

погодження до центральних органів 

виконавчої влади. 
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26 До абзацу двадцять 

восьмого підпункту 

"а" пункту 1 статті 1. 

Упровадження в 

експериментальному 

режимі електронної 

товарно-транспортної 

накладної 

31.12.2019 подати Кабінетові 

Міністрів пропозиції щодо 

реалізації 

експериментального 

режиму електронної 

товарно-транспортної 

накладної 

16.12.2019 Мінінфраструктури 

Держмитслужба 
ВИКОНАНО. 

27.12.2019 на засіданні Уряду 

прийнято розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про реалізацію 

пілотного проєкту щодо 

впровадження електронного 

документообігу електронної 

товарно-транспортної накладної» 

(від 27.12.2019 № 1392), розроблене 

Мінінфраструктури. 

27.12.2019 Мінінфраструктури 

презентувало новий портал з 

електронних транспортних послуг 

«e-transport.gov.ua» з можливістю 

попереднього замовлення бланків 

дозволів на міжнародні 

перевезення вантажів та реєстрації 

електронних товарно-

транспортних накладних. 

На цей час  забезпечено проведення 

реєстрації товарно-транспортних 

накладних через постал 

електронних послуг  «e-

transport.gov.ua» з накладанням 

єдиного ідентифікатора. 

27 До абзацу двадцять 

дев’ятого підпункту 

"а" пункту 1 статті 1. 

Налагодження 

ефективного габаритно-

вагового контролю на 

автомобільних дорогах 

31.12.2019 подати Кабінетові 

Міністрів пропозиції щодо 

здійснення автоматичного 

габаритно-вагового 

контролю (WIM) на 

автомобільних дорогах 

16.12.2019 Мінінфраструктури 

МВС 

Національна 

поліція 

Укравтодор 

Укртрансбезпека 

ВИКОНАНО. 

Мінінфраструктури розроблено та 

27.12.2019 прийнято Урядом 

постанову Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання фіксації 

порушень законодавства про 

автомобільний транспорт» з 

доопрацюванням. 

На виконання рішення Уряду 

листом Мінінфраструктури 
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03.01.2020 лист № 68/39/10-20 

внесено до Кабінету Міністрів 

України доопрацьований проєкт 

постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання фіксації 

порушень законодавства про 

автомобільний транспорт». 

В рамках реалізації Пілотного 

проєкту з впровадження системи 

зважування в русі (WIM) 

споруджено 4 майданчики WIM 1 

(М-06), WIM 2 (М-06), WIM 3 (М-

03), WIM 6 (М-07) споруджені та 

запущені в режимі конфігурування 

та первинного збирання даних. 

З 22.11.2019 працює в тестовому 

режимі сервер Центру обробки 

даних: відбувається налагодження 

програмного забезпечення. 

40 До абзацу п'ятого 

підпункту "г" пункту 1 

статті 1. 

Оптимізації системи 

портових зборів та 

приведення їх до 

конкурентного рівня, у 

тому числі затвердження 

методики розрахунку 

розмірів ставок 

портових зборів, 

порядку справляння 

портових зборів та 

розмірів ставок таких 

зборів, порядку обліку 

30.04.2020 подати Кабінетові 

Міністрів пропозиції щодо 

оптимізації системи 

портових зборів та 

приведення їх до 

конкурентного рівня, у 

тому числі шляхом 

затвердження методики 

розрахунку розмірів ставок 

портових зборів, порядку 

справляння портових зборів 

та розмірів ставок таких 

зборів, порядку обліку та 

використання коштів від 

портових зборів 

16.04.2020 Мінінфраструктури Виконується. 

Проводиться аналіз даних 

необхідних для загальної методики 

розрахунку розмірів ставок портових 

зборів та консультації із 

стейкхолдерами. 

Крім того на початку грудня 2019 

року Урядом прийнято 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 04.12.2019 № 1225 «Про 

погодження змін до Порядку 

справляння та розмірів ставок 

портових зборів» яким усунуто 

неефективний механізм державного 

регулювання під час надання знижки 

зі ставок портових зборів (крім 
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та використання коштів 

від портових зборів 

адміністративного) та 

понижувального коефіцієнту до 

ставки корабельного збору в 

морських портах р. Дунай, 

припинено застосування для суден 

групи В, що заходять в порт 

приписки, пільг щодо справляння 

корабельного збору тільки за перший 

та другий рейси протягом року 

44 До абзацу третього 

підпункту "д" пункту 1 

статті 1. 

Затвердження переліку 

об'єктів концесії 

транспортної 

інфраструктури на 2020 

- 2023 роки, а також 

підготовки проведення 

відповідних конкурсів 

30.06.2020 затвердити перелік об'єктів 

транспортної 

інфраструктури державної 

власності, що можуть бути 

передані у концесію 

протягом 2020 - 2023 років, 

та забезпечити підготовку 

та проведення відповідних 

конкурсів 

30.06.2020 Мінінфраструктури 

Мінекономіки 
Виконується. 

Здійснюється аналіз суспільних 

відносин в галузі транспорту з метою 

ідентифікації проєктів державно-

приватного партнерства та скринінг 

на предмет відповідності критеріям 

державно-приватного партнерства 

46 До абзацу другого 

підпункту "е" пункту 1 

статті 1. 

Створення електронного 

кабінету моряка, 

зокрема забезпечення 

надання дозвільних 

документів в 

електронному вигляді 

30.07.2020 вжити заходів щодо 

створення електронного 

кабінету моряка та 

забезпечення надання 

дозвільних документів в 

електронному вигляді 

30.07.2020 Мінінфраструктури 

Мінцифри 

Морська 

адміністрація 

Виконується. 

Створено Робочу групу (за участі 

Мінінфраструктури та Морської 

адміністрації) в рамках якої 

проводиться робота щодо опису 

бізнес-процесів для розроблення 

технічних умов із запровадження 

системи електронного кабінету 

моряка 

48 До абзацу першого 

підпункту "є" пункту 1 

статті 1. 

Залучення інвестицій 

для розвитку об'єктів 

портової 

інфраструктури, 

30.08.2020 1) забезпечити проведення 

концесійних конкурсів 

державних підприємств 

"Стивідорна компанія 

"Ольвія" та "Херсонський 

морський торговельний 

порт" та підписання 

20.08.2020 

 

 

 

 

 

 

Мінінфраструктури 

Мінекономіки 

Мінфін 

за участю ДП 

"АМПУ" 

Виконується. 

06.12.2019 завершено подання 

конкурсних пропозицій по ДП 

«Херсонський морський 

торговельний порт» (за результатами 

прийому заявок участь у 

концесійному конкурсі у порту 
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насамперед державних 

підприємств 

"Стивідорна компанія 

"Ольвія" та 

"Херсонський морський 

торговельний порт", у 

тому числі шляхом 

передачі в 

установленому порядку 

в концесію 

проектів концесійних 

договорів без зміни 

істотних умов; 

2) підготувати та подати 

Кабінетові Міністрів 

пропозиції щодо залучення 

інвестицій для розвитку 

об'єктів портової 

інфраструктури 

 

 

 

14.08.2020 

Херсон братимуть 4 компанії, наразі 

триває оцінка Юридичних 

документів та Технічних пропозицій 

по порту Херсон). 

16.12.2019 завершено подання 

конкурсних пропозицій щодо 

концесії в спеціалізованому 

морському порту Ольвія (подано 2 

Пропозиції).  

На цей час триває етап опрацювання 

конкурсних пропозицій (січень-

лютий 2020 року); 

Підписання концесійних договорів –  

заплановано на липень 2020 року 

57 До абзацу восьмого 

підпункту "з" пункту 1 

статті 1. 

Вжити заходів щодо 

продажу непрофільних 

активів підприємств 

інфраструктури 

31.12.2020 провести інвентаризацію 

активів підприємств 

інфраструктури, за 

результатами якої 

забезпечити продаж 

виявлених непрофільних 

активів таких підприємств 

31.12.2020 Мінінфраструктури 

Мінекономіки 
Виконується. 

Проводиться робота з визначення 

переліків непрофільних активів 

підприємств, установ, організацій, 

господарських товариств, що 

належать до сфери управління 

Мінінфраструктури 

 

 


