
1 

 

П О Р І В Н Я Л Ь Н А   Т А Б Л И Ц Я 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань 

 

Чинна редакція Редакція з урахуванням пропонованих змін 

 

 

Закон України «Про Державне бюро розслідувань» 

 

Стаття 7. Реалізація повноважень Державного бюро 

розслідувань 

1. Державне бюро розслідувань та його уповноважені 

посадові особи з метою виконання покладених на них 

завдань: 

1) здійснюють на підставах і в порядку, встановлених 

законом, гласні та негласні оперативно-розшукові, слідчі 

та негласні слідчі дії з метою запобігання, виявлення, 

припинення, розкриття і розслідування злочинів, 

віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань; 

Стаття 7. Реалізація повноважень Державного бюро 

розслідувань 

1. Державне бюро розслідувань та його уповноважені 

посадові особи з метою виконання покладених на них завдань: 

1) здійснюють на підставах і в порядку, встановлених 

законом, гласні та негласні оперативно-розшукові, 

оперативно-розшукову діяльність, слідчі (розшукові) та 

негласні слідчі (розшукові) дії з метою запобігання, 

виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, 

віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань; 

Стаття 9. Структура і чисельність Державного бюро 

розслідувань 

4. Для забезпечення виконання завдань Державного 

бюро розслідувань утворюються такі його територіальні 

управління: 

1) територіальне управління, розташоване у місті 

Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, 

Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, 

Тернопільську області; 

Стаття 9. Структура і чисельність Державного бюро 

розслідувань 

 

4. Для забезпечення виконання завдань Державного бюро 

розслідувань утворюються такі його територіальні управління: 

 

1) територіальне управління, розташоване у місті Львові, 

що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-

Франківську, Львівську, Тернопільську області; 
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2) територіальне управління, розташоване у місті 

Хмельницькому, що поширює свою діяльність на 

Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, 

Чернівецьку області; 

3) територіальне управління, розташоване у місті 

Миколаєві, що поширює свою діяльність на 

Кіровоградську, Миколаївську, Одеську області; 

4) територіальне управління, розташоване у місті 

Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну 

Республіку Крим, Запорізьку, Херсонську області, місто 

Севастополь; 

5) територіальне управління, розташоване у місті 

Полтаві, що поширює свою діяльність на 

Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську 

області; 

6) територіальне управління, розташоване у місті 

Краматорську, що поширює свою діяльність на Донецьку і 

Луганську області; 

7) територіальне управління, розташоване у місті 

Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, 

Київську, Черкаську та Чернігівську області. 

2) територіальне управління, розташоване у місті Вінниця, 

що поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, 

Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області; 

 

3) територіальне управління, розташоване у місті Одеса, 

що поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську, 

Херсонську  області; 

4) територіальне управління, розташоване у місті Дніпро, 

що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим, 

Дніпропетровську, Кіровоградську, Запорізьку області, місто 

Севастополь; 

5) територіальне управління, розташоване у місті Харків, 

що поширює свою діяльність на Полтавську, Сумську, 

Харківську області; 

 

6) територіальне управління, розташоване у місті 

Маріуполь, що поширює свою діяльність на Донецьку і 

Луганську області; 

7) територіальне управління, розташоване у місті Києві, що 

поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та 

Чернігівську області. 

5. Територіальні органи Державного бюро 

розслідувань є юридичними особами, мають самостійний 

баланс, рахунки в органах Державної казначейської 

служби України, печатку із зображенням Державного 

Герба України і своїм найменуванням. 

5. Територіальні органи Державного бюро розслідувань 

є юридичними особами публічного права, мають 

самостійний баланс, рахунки в органах Державної 

казначейської служби України, печатку із зображенням 

Державного Герба України і своїм найменуванням. 

Стаття 13. Директори територіальних органів і 

керівники підрозділів центрального апарату Державного 

бюро розслідувань та їхні заступники 

 

1. Директори територіальних органів, керівники 

Стаття 13. Директори територіальних органів і керівники 

підрозділів центрального апарату Державного бюро 

розслідувань та їхні заступники 

 

1. Директори територіальних органів, керівники підрозділів 
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підрозділів центрального апарату Державного бюро 

розслідувань призначаються на посаду та звільняються з 

посади Директором Державного бюро розслідувань за 

поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому 

частинами другою - одинадцятою статті 11 цього Закону. 

 

Відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(управлінь) центрального апарату Державного бюро 

розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади 

Директором Державного бюро розслідувань за поданням 

Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - 

одинадцятою статті 11 цього Закону. 

Директором територіального органу Державного бюро 

розслідувань може бути громадянин України, який: 

1) має вищу юридичну освіту; 

2) має стаж роботи в галуза права не менше семи років 

(після здобуття вищої освіти); 

3) має досвід роботи на керівних посадах не менше 

трьох років; 

4) вільно володіє державною мовою. 

Керівником підрозділу (управління) центрального 

апарату Державного бюро розслідувань може бути 

громадянин України, який: 

1) має вищу освіту відповідно до напряму діяльності 

підрозділу; 

2) має стаж роботи у відповідній сфері не менше семи 

років;  

3) має досвід роботи на керівних посадах не менше 

трьох років; 

4) вільно володіє державною мовою. 

Не може бути призначена на посади Директора 

територіального органу Державного бюро розслідувань, 

керівника підрозділу (управління) центрального апарату 

Державного бюро розслідувань особа, яка підпадає під 

обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону. 

3. Директор територіального органу Державного 

бюро розслідувань: 

 

3. Директор територіального органу Державного бюро 

розслідувань: 

2) призначає на посади та звільняє з посад працівників 
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2) призначає на посади та звільняє з посад 

працівників відповідного територіального органу, крім тих, 

які призначаються Директором Державного бюро 

розслідувань відповідно до статті 11 цього Закону; 

відповідного територіального органу, крім тих, які 

призначаються Директором Державного бюро розслідувань 

відповідно до статті 12 цього Закону; 

Стаття 14. Працівники Державного бюро 

розслідувань 

… 

3. На службу до Державного бюро розслідувань 

приймаються на конкурсній основі в добровільному 

порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні 

за своїми особистими, діловими та моральними якостями, 

віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я 

ефективно виконувати відповідні службові обов’язки. 

Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності 

для зайняття посад у цих підрозділах затверджуються 

Директором Державного бюро розслідувань. Призначення 

на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад, 

визначених у частині першій статті 10, частині першій 

статті 13 та частині першій статті 24 цього Закону, 

здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що 

проводиться в порядку, визначеному Директором 

Державного бюро розслідувань на основі Типового 

порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 14. Працівники Державного бюро розслідувань 

… 

3. На службу до Державного бюро розслідувань 

приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку 

(за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми 

особистими, діловими та моральними якостями, віком, 

освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно 

виконувати відповідні службові обов’язки. Кваліфікаційні 

вимоги та критерії професійної придатності для зайняття 

посад у цих підрозділах затверджуються Директором 

Державного бюро розслідувань. Призначення на посади у 

Державному бюро розслідувань, крім посад, визначених 

у частині першій статті 10, частині першій статті 13 та частині 

першій статті 24 цього Закону, здійснюється за результатами 

відкритого конкурсу, що проводиться конкурсною комісією з 

проведення конкурсу на зайняття посад працівників 

Державного бюро розслідувань, положення про яку 

затверджує Директор Державного бюро розслідувань. 

Конкурс проводиться в порядку, затвердженому 

Директором Державного бюро розслідувань на 

основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

Відсутня Стаття 141. Присяга осіб рядового і начальницького 

складу Державного бюро розслідувань 

 

1. Особи, які вперше призначаються на посади рядового 

і начальницького складу Державного бюро розслідувань та у 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/794-19/print#n182
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/794-19/print#n182
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/794-19/print#n315
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/z0176-18/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19/print1482233445237641#n91
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19/print1482233445237641#n182
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19/print1482233445237641#n315
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19/print1482233445237641#n315
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0176-18/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1069-2017-%D0%BF/paran11#n11
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відповідних випадках пройшли встановлений строк 

стажування, складають присягу такого змісту: 

«Я (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу 

до Державного бюро розслідувань України, усвідомлюючи 

свою високу відповідальність, клянуся завжди залишатися 

відданим Українському народові, неухильно додержуватися 

Конституції та законів України, поважати та охороняти 

права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, 

честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, 

зберігати державну та іншу охоронювану законом 

таємницю». 

2. Особа рядового і начальницького складу Державного 

бюро розслідувань підписує текст присяги, який зберігається 

в її особовій справі. Порядок складення присяги визначається 

Директором Державного бюро розслідувань. 

Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення Державного бюро розслідувань 

 

1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України. Забороняється 

здійснення фінансування, матеріально-технічного 

забезпечення Державного бюро розслідувань за рахунок 

коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, 

крім коштів Державного бюджету України, в тому числі 

допомоги в межах проектів міжнародної технічної 

допомоги відповідно до міжнародних договорів України. 

Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення Державного бюро розслідувань 

 

1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України. Фінансування 

Державного бюро розслідувань за рахунок будь-яких 

інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених 

міжнародними договорами України або проектами 

міжнародної технічної допомоги, які зареєстровані в 

установленому порядку. 

 

2. Забезпечення Державного бюро розслідувань 

необхідними матеріальними засобами, технікою, 

обладнанням, іншим майном для службової діяльності 

здійснюється Кабінетом Міністрів України. 

2. Забезпечення Державного бюро розслідувань 

необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, 

іншим майном для службової діяльності здійснюється Кабінетом 

Міністрів України. 
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 3. Гарантується повне і своєчасне фінансування 

Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для 

його належної діяльності. 

4. У кошторисі Державного бюро розслідувань 

передбачається створення фонду для проведення оперативно-

розшукових (негласних слідчих) дій. 

Стаття 20. Грошове забезпечення та оплата праці 

працівників Державного бюро розслідувань 

3. Заробітна плата працівників Державного бюро 

розслідувань складається з: 

1) посадового окладу; 

2) доплати за вислугу років; 

3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до 

державної таємниці; 

4) доплати за спеціальне звання або ранг державного 

службовця. 

Заробітну плату працівників Державного бюро 

розслідувань становлять: посадовий оклад - не менше 70 

відсотків та доплати - не більше 30 відсотків. 

Стаття 20. Грошове забезпечення та оплата праці 

працівників Державного бюро розслідувань 

3. Заробітна плата працівників Державного бюро 

розслідувань складається з: 

1) посадового окладу; 

2) доплати за вислугу років; 

3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до 

державної таємниці; 

4) доплати за спеціальне звання або ранг державного 

службовця; 

5) доплата за науковий ступень. 

Розмір премії не може перевищувати 30 відсотків 

розміру посадового окладу працівника Державного бюро 

розслідувань. 

4. Установлюються такі посадові оклади працівників 

Державного бюро розслідувань відповідно до розміру 

мінімальної заробітної плати, установленої законом про 

Державний бюджет України на відповідний рік: 

… 

6) слідчий органу Державного бюро розслідувань - 

20; 

… 

4. Установлюються такі посадові оклади працівників 

Державного бюро розслідувань відповідно до розміру 

мінімальної заробітної плати, установленої законом про 

Державний бюджет України на відповідний рік: 

… 

6) слідчий, оперуповноважений органу Державного 

бюро розслідувань – 20; 

… 

8. Доплати за спеціальне звання та ранг державного 

службовця здійснюються в порядку і розмірах, визначених 

8. Доплати за спеціальне звання, почесне звання, 

науковий ступень та ранг державного службовця здійснюється в 
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Кабінетом Міністрів України. порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.  

Стаття 24. Підрозділи внутрішнього контролю 

Державного бюро розслідувань 

1. З метою запобігання і виявлення правопорушень у 

діяльності працівників Державного бюро розслідувань в 

його складі діють підрозділи внутрішнього контролю, що 

підпорядковуються безпосередньо Директору Державного 

бюро розслідувань. Підрозділи внутрішнього контролю 

діють у складі центрального апарату та територіальних 

органів Державного бюро розслідувань. 

Стаття 24. Підрозділи внутрішнього контролю 

Державного бюро розслідувань 

1. З метою запобігання і виявлення правопорушень у 

діяльності працівників Державного бюро розслідувань в його 

складі діють підрозділи внутрішнього контролю, що 

підпорядковуються безпосередньо Директору Державного 

бюро розслідувань. Підрозділи внутрішнього контролю діють 

у складі центрального апарату та територіальних органів 

Державного бюро розслідувань. 

Керівники та працівники підрозділів внутрішнього 

контролю центрального апарату та територіальних органів 

Державного бюро розслідувань призначаються на посаду 

та звільняються з посади Директором Державного бюро 

розслідувань за поданням Конкурсної комісії в порядку, 

передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 11 

цього Закону. 

Керівники підрозділів внутрішнього контролю 

центрального апарату та територіальних органів Державного 

бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з 

посади Директором Державного бюро розслідувань за 

поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому 

частинами другою - одинадцятою статті 11 цього Закону. 

Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної 

придатності для зайняття посад керівника підрозділу 

внутрішнього контролю центрального апарату та 

територіальних органів Державного бюро розслідувань 

визначаються абзацами сьомим-дванадцятим частини 

першої статті 13 цього Закону. 

Стаття 25. Дисциплінарна комісія Державного бюро 

розслідувань 
Стаття 25. Дисциплінарна комісія Державного бюро 

розслідувань 

1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних 

стягнень до працівників Державного бюро розслідувань 

утворюється Дисциплінарна комісія у складі п’яти осіб. До 

складу Дисциплінарної комісії входять три особи, 

визначені Радою громадського контролю при Державному 

бюро розслідувань. 

1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних 

стягнень до працівників Державного бюро розслідувань 

утворюється Дисциплінарна комісія у складі п'яти осіб. До 

складу Дисциплінарної комісії входять три особи, визначені 

Радою громадського контролю при Державному бюро 

розслідувань. 
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Склад та положення про Дисциплінарну комісію 

Державного бюро розслідувань затверджуються 

Директором Державного бюро розслідувань на основі 

Типового положення про Дисциплінарну комісію 

центрального органу виконавчої влади, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

Склад та положення про Дисциплінарну комісію 

Державного бюро розслідувань затверджуються 

Директором Державного бюро розслідувань. 

 

 

Відсутня  

Стаття 31. Печатка державного бюро розслідувань 

1. Державне бюро розслідувань є юридичною особою 

публічного права і має печатку із зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням. 

 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

 

Стаття 5. Підрозділи, які здійснюють оперативно-

розшукову  діяльність 

Оперативно-розшукова   діяльність  здійснюється  

оперативними підрозділами:  

...  

Державного бюро розслідувань - внутрішньої 

безпеки, забезпечення особистої безпеки;  

 

Стаття 5. Підрозділи, які здійснюють оперативно-

розшукову  діяльність 

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється 

оперативними підрозділами:  

  ...  

Державного бюро розслідувань - оперативними, 

оперативно-технічними, внутрішнього контролю, 

забезпечення особистої безпеки;   

Стаття 9. Гарантії законності під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності 

На особу, яка підозрюється в підготовці до вчинення 

злочину, переховується від  органів досудового 

розслідування, суду або ухиляється від відбування 

кримінального  покарання, безвісти зникла,  ведеться  

тільки  одна оперативно-розшукова справа. Без заведення 

оперативно-розшукової справи      проведення оперативно-

розшукових   заходів, крім випадку, передбаченого 

Стаття 9. Гарантії законності під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності 

На особу, яка підозрюється в підготовці до вчинення 

злочину, переховується від органів досудового розслідування, 

суду або ухиляється від відбування кримінального покарання, 

безвісти зникла, ведеться тільки одна оперативно-розшукова 

справа. Без заведення оперативно-розшукової справи 

проведення оперативно-розшукових заходів, крім випадку,  

передбаченого частиною четвертою цієї статті, забороняється. 
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частиною четвертою цієї статті,  забороняється. Про 

заведення оперативно-розшукової справи виноситься 

постанова, яка затверджується начальником або   

уповноваженим заступником начальника органу 

Національної поліції або начальником відокремленого 

підрозділу територіального органу Національної поліції, 

підрозділу Національного антикорупційного бюро 

України, органу Служби безпеки України, Директором  

Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної 

служби України, Управління державної охорони України,  

розвідувального органу Міністерства оборони України, 

Служби зовнішньої розвідки України, оперативного 

підрозділу органів доходів і зборів, органу або установи 

виконання покарань  чи слідчого ізолятора. У постанові 

зазначаються місце та час її складання, посада особи, яка  

виносить  постанову, її прізвище, підстава та мета 

заведення оперативно-розшукової справи. Про заведення 

оперативно-розшукової справи протягом доби письмово 

повідомляється прокурор. 

Про заведення оперативно-розшукової справи виноситься 

постанова, яка затверджується начальником або 

уповноваженим заступником начальника органу Національної 

поліції або  начальником відокремленого підрозділу 

територіального органу Національної поліції, підрозділу 

Національного антикорупційного бюро України, органу 

Служби безпеки України, Директором Державного бюро 

розслідувань або його уповноваженим заступником, 

керівником територіального органу або його уповноваженим 

заступником, Державної прикордонної служби України, 

Управління державної хорони  України,  розвідувального 

органу Міністерства оборони  України, Служби зовнішньої 

розвідки України, оперативного підрозділу органів доходів і 

зборів, органу або установи виконання покарань чи слідчого 

ізолятора. У постанові зазначаються місце та час її складання, 

посада особи, яка виносить постанову, її прізвище, підстава та 

мета заведення оперативно-розшукової справи. Про  заведення 

оперативно-розшукової справи протягом доби письмово 

повідомляється прокурор. 

Стаття 91. Строки ведення оперативно-розшукових 

справ 

За наявності даних, отриманих у ході   ведення 

оперативно-розшукової справи,  про  участь особи у 

підготовці тяжкого чи особливо тяжкого злочину строк 

ведення справи може бути продовжений до 12  місяців 

Головою Національної поліції або його уповноваженими 

заступниками,  начальниками департаментів апарату 

центрального органу управління Національної поліції, 

Центрального управління Служби безпеки України,  

Директором Державного бюро розслідувань,   

уповноваженим керівником центрального   органу 

Стаття 91. Строки ведення оперативно-розшукових справ 

 

За наявності даних, отриманих у ході ведення 

оперативно-розшукової справи, про участь особи у підготовці 

тяжкого чи особливо тяжкого злочину строк ведення справи 

може бути продовжений до 12 місяців Головою Національної 

поліції або його уповноваженими заступниками,  

начальниками департаментів апарату центрального органу 

управління Національної поліції, Центрального управління 

Служби безпеки України, Директором Державного бюро 

розслідувань або його уповноваженим заступником, 

уповноваженим керівником центрального органу виконавчої 
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виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, начальникам 

територіальних (у тому числі  міжрегіональних) органів 

Національної  поліції або їхніми уповноваженими   

заступниками, регіональних органів та  органів військової 

контррозвідки  Служби безпеки України, розвідувального 

органу  спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у справах охорони державного кордону 

України, територіальних органів спеціально  

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 

справах охорони  державного кордону, Головою Державної 

прикордонної служби України,    уповноваженим 

керівником регіонального  органу доходів і зборів, 

Головою Служби зовнішньої розвідки України, 

Директором Національного антикорупційного бюро  

України, керівником розвідувального  органу Міністерства 

оборони України або їх заступниками, керівником 

структурного підрозділу Державної кримінально-

виконавчої служби України або його уповноваженим 

заступником за   погодженням із Генеральним прокурором,   

керівниками регіональних прокуратур, їх  першими 

заступниками та заступниками.   Продовження строку 

ведення оперативно-розшукової справи, у рамках якої 

проводяться заходи, передбачені частиною четвертою 

статті 8 цього Закону та пунктом 6 частини другої статті 7 

Закону України "Про контррозвідувальну діяльність", 

здійснюється без погодження з прокурором. 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, начальникам територіальних (у 

тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції або 

їхніми уповноваженими заступниками, регіональних органів 

та органів військової контррозвідки Служби безпеки України, 

розвідувального органу спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у справах охорони 

державного кордону України, територіальних органів 

спеціально  уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади у справах охорони  державного кордону, Головою 

Державної прикордонної служби України, уповноваженим 

керівником регіонального  органу доходів і зборів, Головою 

Служби зовнішньої розвідки України, Директором 

Національного антикорупційного бюро України, керівником 

розвідувального  органу Міністерства оборони України або їх 

заступниками, керівником структурного підрозділу Державної 

кримінально-виконавчої служби України або його 

уповноваженим заступником за погодженням із Генеральним 

прокурором, керівниками регіональних прокуратур, їх 

першими заступниками та заступниками. Продовження строку 

ведення оперативно-розшукової справи, у рамках якої 

проводяться заходи, передбачені частиною четвертою статті 8 

цього Закону та пунктом 6 частини другої статті 7 Закону 

України "Про контррозвідувальну діяльність", здійснюється 

без погодження з прокурором.  

 

Народні депутати України:             

А. Кожем’якін 

М. Паламарчук  

В. Король 
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В. Мисик 

Р. Мацола 

В. Бухарєв 

Я. Безбах 


