ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про нові законодавчі та інші нормативно-правові акти України
за вересень 2015 року
Закони України та Постанови Верховної Ради України:
1. Закон України
від 03.09.2015 N 670-VІІІ
Про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" щодо звільнення
від сплати судового збору учасників антитерористичних операцій та членів
сімей загиблих
Законом внесено зміни до Закону України "Про судовий збір", зокрема:
- частину другу статті 3 доповнено пунктом 16, згідно з яким судовий збір
не справляється за подання заяви про встановлення факту смерті особи, яка
загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або
антитерористичних операцій;
- частину першу статті 5 доповнено пунктом 16, згідно з яким від сплати
судового збору звільняються позивачі - за подання позовів щодо спорів,
пов'язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19,
20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 25.09.2015).
2. Закон України
від 03.09.2015 N 675-VІІІ
Про електронну комерцію
Цей Закон визначає організаційно-правові засади діяльності у сфері
електронної комерції в Україні, встановлює порядок вчинення електронних
правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем та
визначає права і обов'язки учасників відносин у сфері електронної комерції.
Зокрема, Закон запроваджує низку визначень, що застосовуватимуться у
сфері правових відносин із електронними правочинами; визначає правовий
статус покупця та продавця товарів, робіт, послуг в електронній комерції;
встановлює обов’язок для продавця, який поширив інформацію про товар,
роботу, послугу розкривати та забезпечити прямий, простий, стабільний доступ
до інформації про повне його найменування та місцезнаходження, відомості про
ліцензію, у разі її обов’язковості, інформацію щодо включення у вартість
товару, роботи, послуги податків, вартість доставки, а також враховує основні
принципи захисту прав споживачів, що визначається законодавством України.
Дія цього Закону не поширюється на правочини, якщо:
законом встановлено спеціальний порядок переходу права власності або
предметом правочину є об'єкти, вилучені з цивільного обороту або обмежені в
цивільному обороті відповідно до законодавства;
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однією із сторін є фізична особа, яка не зареєстрована як фізична особа підприємець та реалізує або пропонує до реалізації товари, виконує роботи,
надає послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, крім
випадків, коли сторони прямо домовилися про застосування положень цього
Закону до правочину;
стороною правочину є орган державної влади або орган місцевого
самоврядування в частині виконання ним функцій держави або місцевого
самоврядування чи правочин вчиняється відповідно до Закону України
"Про здійснення державних закупівель";
правочин підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації
відповідно до законодавства;
вчинення правочину регулює сімейні правовідносини;
правочин стосується грального бізнесу, у тому числі парі, тоталізатори та
інші азартні ігри, або проведення лотерей, крім не грошових лотерей відповідно
до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" та
лотерей, визначених Законом України "Про рекламу";
виконання зобов'язання забезпечується особою, яка уклала договір поруки
або іншої форми майнового забезпечення, за умови, що така особа діє в цілях,
що виходять за межі її господарської діяльності чи незалежної професійної
діяльності.
Законом зазначено, що учасниками відносин у сфері електронної комерції
є суб'єкти електронної комерції, постачальники послуг проміжного характеру в
інформаційній сфері, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування в частині виконання ними функцій держави або місцевого
самоврядування.
Визначено, що електронний договір укладається шляхом пропозиції його
укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною.
Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання
особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про
прийняття цієї пропозиції. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти
електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути надана шляхом:
надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію
укласти електронний договір;
заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в
електронній формі, що підписується;
вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти
електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз'яснено в інформаційній
системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз'яснення логічно пов'язані з
нею.
Електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому
Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами
законодавства.
Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними
повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону,
вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору,
укладеного у письмовій формі.
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Кожний примірник електронного документа з накладеним на нього
підписом, є оригіналом такого документа.
Електронні документи (повідомлення), пов'язані з електронним
правочином, можуть бути подані як докази сторонами та іншими особами, які
беруть участь у судовому розгляді справи.
Докази, подані в електронній формі та/або у формі паперових копій
електронних повідомлень, вважаються письмовими доказами згідно із статтею
64 Цивільного процесуального кодексу України, статтею 36 Господарського
процесуального кодексу України та статтею 79 Кодексу адміністративного
судочинства України.
Розрахунки у сфері електронної комерції здійснюються відповідно до
законів України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", інших
законів та нормативно-правових актів Національного банку України.
Розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися з
використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу
коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо
оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб,
передбачений законодавством України.
Крім того, Законом встановлено, що учасники відносин у сфері
електронної комерції зобов’язані захищати персональні дані, що стали їм відомі
з електронних документів (повідомлень) під час здійснення електронних
правочинів, у порядку, передбаченому Законом України "Про захист
персональних даних".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 29.09.2015).
3. Закон України
від 03.09.2015 N 665-VІІІ
Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності"
Законом внесено зміни до Закону України "Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності", яким уточнюється порядок передачі
окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого) із
державної власності у комунальну для використання органами місцевого
самоврядування, навчальними закладами, закладами культури, фізичної
культури та спорту, охорони здоров'я, соціального забезпечення, та дитячими
оздоровчими таборами.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 29.09.2015).
4. Закон України
від 15.09.2015 N 679-VІІІ
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Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель
щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та
вжиття заходів з подолання корупції
Законом вносяться зміни до законів України "Про здійснення державних
закупівель", "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах
господарської діяльності", "Про запобігання корупції" щодо прозорості
проведення тендерів у сфері державних закупівель.
Зокрема, зміни полягають у такому:
- підвищено вартісну межу для застосування Закону України "Про
здійснення державних закупівель", якими визначено, що закупівля товарів,
робіт та послуг здійснюється за умови, що вартість закупівлі товару (товарів),
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. гривень (раніше – 100 тис.
гривень) , а робіт – 1 млн. 500 тис. гривень (раніше – 1 млн. гривень), а для
закупівлі шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій – до 500
тис. гривень (раніше – 300 тис. гривень);
- процедура закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть
проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури
закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу;
- Казначейство до здійснення оплати за договором про закупівлю
перевіряє наявність оригіналу договору про закупівлю, річного плану
закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, що
підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено
договір про закупівлю;
- моніторинг закупівель здійснюють Держфінінспекція та її органи на
місцях;
- документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію
відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї
включити. Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади
формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до
відхилення їх пропозицій;
- під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється,
оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів,
передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються
найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції
конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота);
- у разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена,
вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник
може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову
інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації
конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності
кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь з
такою інформацією не пізніше ніж через п'ять днів з дня надходження такого
звернення.
Також Законом визначено, що переговорна процедура закупівлі
відміняється замовником у разі:
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1) якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення
інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного
цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об'єктивність визначення
переможця процедури закупівлі;
2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені
порушення законодавства з питань державних закупівель;
3) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
4) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
5) непідписання учасником договору про закупівлю у строк, установлений
замовником під час проведення переговорів з учасником (учасниками)
переговорної процедури закупівлі.
Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником
частково (за лотом).
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
крім абзаців третього та четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу I цього
Закону, які набирають чинності з моменту початку функціонування Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією
правопорушення (опубліковано в газеті "Голос України" від 29.09.2015).
4. Закон України
від 17.09.2015 N 704-VІІІ
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2015 рік"
Відповідним Законом внесено зміни до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2015 рік" щодо підвищення пенсій, соціальних стандартів та
заробітних плат працівникам бюджетної сфери з 1 вересня 2015 року.
Зокрема, установлено, що:
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі
становить 1330 гривень; дітям віком до 6 років - 1167 гривень; дітям віком від 6
до 18 років - 1455 гривень; працездатним особам - 1378 гривень; особам, які
втратили працездатність - 1074 гривні.
Розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі становить з 1
вересня 2015 року - 1378 гривень.
Крім того, дозволено органам влади здійснювати підвищення заробітної
плати понад розміри, визначені відповідно до рішень Кабінету Міністрів
України, за рахунок та в межах власних коштів з урахуванням прийнятих
рішень станом на 1 вересня 2015 року та можливостей, наданих статтею 101
Бюджетного кодексу України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(опубліковано в газеті "Голос України" від 19.09.2015).

Укази Президента України:
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1. Указ Президента України
від 25.09.2015 N 558/2015
Про звільнення суддів
Указом Президента України звільнено з посади судді господарського суду
Донецької області ГУРОВУ Анастасію Ігорівну - у зв'язку з поданням заяви
про звільнення з посади за власним бажанням.
2. Указ Президента України
від 26.09.2015 N 564/2015
Про переведення суддів
Указом Президента України переведено суддів, обраних безстроково:
господарського суду Автономної Республіки Крим на роботу на посадах суддів
господарського суду Київської області: ЧОНГОВУ Світлану Іллівну,
ШЕВЧУК Наталію Григорівну.

Постанови Кабінету Міністрів України:
1. Постанова Кабінету Міністрів України
від 02.09.2015 N 644
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Відповідну постанову КМУ прийнято на забезпечення виконання Закону
України "Про забезпечення права на справедливий суд" щодо врегулювання
питання оплати праці членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України та працівників апаратів судів.
Зокрема, цією постановою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів
України: від 30 червня 2005 року N 520 "Про оплату праці Голови, заступника
Голови та секретаря секції Вищої ради юстиції"; від 9 березня 2006 року N 268
"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; від 30
червня 2005 року N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних
органів".
Водночас, постановою установлено, що зважаючи на недостатність
коштів у бюджеті 2015 року для відповідних виплат, для працівників апаратів
місцевих та апеляційних судів запроваджено на період до кінця 2015 року
тимчасове обмеження розмірів посадових окладів з урахуванням 50відсоткового зменшення; інші виплати працівникам апарату судів, передбачені
цією постановою, здійснюються виключно в межах фонду оплати праці суду.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" від 09.09.2015)
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 02.09.2015 N 767
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Про внесення зміни до пункту 56 Переліку категорій працівників, яким
може бути надано службові жилі приміщення
Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни до пункту 56
Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі
приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого
1988 року N 37 "Про службові жилі приміщення", виклавши його у такій
редакції:
"56. Судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України,
вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, які потребують
поліпшення житлових умов; члени Вищої ради юстиції та Вищої
кваліфікаційної комісії суддів; працівники Конституційного Суду України керівники структурних підрозділів, їх заступники, головні консультанти, головні
спеціалісти Секретаріату, радник Голови, наукові консультанти та помічники
суддів; працівники апарату судів загальної юрисдикції, секретаріату Вищої ради
юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової
адміністрації та її територіальних управлінь, Національної школи суддів на час
виконання ними службових обов'язків".
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" від 10.10.2015).
3. Постанова Кабінету Міністрів України
від 02.09.2015 N 670
Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869
Відповідною постановою внесено зміни до Порядку формування тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, Порядку формування
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та Порядку
формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року N 869 "Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні
послуги".
Зокрема, постановою передбачається:
- розмежування категорій "споживачі, які є суб’єктами господарювання у
сфері централізованого водопостачання та водовідведення" та "споживачі, які
не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення";
- особливості формування тарифів ліцензіатами на централізоване
водопостачання та водовідведення для споживачів, які є суб’єктами
господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.
Так, у Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення визначено особливості формування тарифів ліцензіатами на
централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами
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господарювання у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, такий тариф тепер має складатися з урахуванням:
прямих витрат на забір води з джерел питного водопостачання, доведення
її якості до вимог на питну воду, подачу води з очисних споруд до системи
водоводів;
прямих витрат на придбання води в інших підприємств, які плануються
відповідно до укладених договорів виходячи з необхідного обсягу подачі питної
води, передбаченого річним планом ліцензованої діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення, і діючих цін підприємств-постачальників;
загальновиробничих, адміністративних, фінансових, інших операційних
витрат пропорційно обсягам реалізації централізованого водопостачання
споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, в загальному обсязі реалізації
централізованого водопостачання ліцензіата;
планованого прибутку.
Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 1,
підпункту 1 пункту 2 і пункту 3 змін, що вносяться до порядків, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869,
затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2016 року ( зі
змінами, у редакції постанови КМУ від 16.09.2015 р. N 733).
4. Постанова Кабінету Міністрів України
від 08.09.2015 N 750
Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів
Відповідною постановою внесено зміни до Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461 "Питання прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", який викладено у новій
редакції.
Крім оновлення Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів зазнали змін наступні додатки до нього:
- звіт про проведення технічного обстеження;
- декларація про готовність до експлуатації об’єкта, будівельні роботи на
якому виконувалися на підставі повідомлення про початок їх виконання;
- декларація про готовність об’єкта до експлуатації (крім об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури);
- декларація про готовність об’єкта інженерно-транспортної
інфраструктури до експлуатації;
- декларація про готовність об’єкта до експлуатації (щодо самочинно
збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням
суду);
- форма заяви про внесення змін до декларації про готовність до
експлуатації об’єкта;
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- сертифікат, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта;
- форма заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
об’єкта та видачу сертифіката;
- акт готовності об’єкта до експлуатації;
- довідка щодо розгляду документів, поданих для прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та видачі сертифіката.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" від 01.10.2015).
5. Постанова Кабінету Міністрів України
від 30.09.2015 N 782
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня
2011 р. N 835 і від 17 жовтня 2012 р. N 1051
Відповідною постановою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2011 року N 835 "Деякі питання надання Державною
службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними
органами адміністративних послуг" та від 17 жовтня 2012 року N 1051 "Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру".
Постановою доповнено перелік послуг, що здійснює Держгеокадастр,
зокрема, надає довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта
речового права у Державному земельному кадастрі.
Відповідно до змін, внесених до Порядку ведення Державного земельного
кадастру встановлено, що на отримання витягу з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку мають право:
1) фізичні та юридичні особи за умови їх ідентифікації з використанням
електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу
ідентифікації особи;
2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування для
здійснення своїх повноважень, визначених законом.
На офіційному веб-сайті Держгеокадастру оприлюднюються відомості
Державного земельного кадастру ще про таке:
суб'єкта права власності на земельну ділянку:
для фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування,
податковий номер;
для територіальної громади - відомості про територіальну громаду села,
селища, міста, району в місті; найменування і податковий номер органу
місцевого самоврядування;
для держави - відомості про державу Україна; найменування органу
державної влади, що здійснює управління нерухомим майном; податковий
номер органу державної влади;
суб'єкта речового права на земельну ділянку:

10

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без
громадянства) - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування,
податковий номер;
для органів місцевого самоврядування - найменування, податковий номер;
для органів державної влади - найменування, податковий номер.
Постанова набирає чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті
"Урядовий кур`єр" від 03.10.2015).
Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, зареєстровані Міністерством юстиції України та інші:
1. Наказ Міністерства юстиції України
від 29.09.2015 №1839/5
Про затвердження Змін до Інструкції з організації примусового виконання
рішень
Відповідним наказом затверджено зміни до Інструкції з організації
примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 02 квітня 2012 року N 512/5 щодо виконання виконавчих написів,
вчинених на аграрних розписках.
Зокрема, встановлено, що виконавчі написи, вчинені на аграрних
розписках, підлягають негайному виконанню.
Протягом семи днів з дня відкриття виконавчого провадження по
виконанню виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на аграрній розписці,
державний виконавець забезпечує передачу кредитору за аграрною розпискою
предмета застави аграрної розписки.
У разі відсутності у боржника предмета застави за аграрною розпискою
державний виконавець вживає заходів щодо його розшуку.
Виконання виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на аграрній
розписці, у якому зазначено суму коштів, що підлягає стягненню, здійснюється
в порядку, передбаченому статтею 54 Закону.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування
(опубліковано в Офіційному віснику України від 13.10.2015).
2. Постанова Правління Національного банку України
від 09.09.2015 № 593
Про затвердження Змін до постанови Правління Національного банку
України від 03.09.2015 р. № 581
Згідно з положеннями Постанови до платежів у національній валюті на
користь нерезидентів встановлюються вимоги аналогічні вимогам до платежів в
іноземній валюті. Зокрема, уніфіковано порядок перерахування коштів у гривні
на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів за дорученням клієнтіврезидентів, при здійсненні операцій за договорами, укладеними резидентами з
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нерезидентами. Уповноважені банки, які здійснюватимуть таку операцію,
повинні попередньо зарахувати кошти на окремий аналітичний рахунок.
У зв’язку із зазначеним, кошти будуть перераховані на рахунок банку нерезидента не раніше четвертого операційного дня після того, як
уповноважений банк внесе інформацію про заплановану операцію до реєстру
операцій за дорученнями клієнтів із купівлі іноземної валюти/перерахування за
межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь
нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях,
відкриті в уповноважених банках та надасть її Національному банку України.
Крім того, забороняється вчиняти зазначені вище операції, якщо ці кошти
в гривні було залучено клієнтами - резидентами у формі кредиту.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування (Офіційне інтернет - представництво НБУ №09.09.2015;
опубліковано в Офіційному віснику України від 09.10.2015).
23.09.2015

