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Порядок призову 

Оповіщення

Оповіщує
про виклику

до віськомату

Виконком сільради/
міськради, за місцем 
проживання/роботи

Вручення
мобілізаційного 
розпорядження

військового комісару 
(оповіщення)

Вручення
мобілізаційного 
розпорядження 

(повістка)
та відправлення

до врача

1 4
Співбесіда

в військкоматі

2
ВЛК
3

З’явитися для проходження 
медогляду

керівник підприємства/
навчального закладу

За місцем роботи

З’явитися для постанови
на вйськовий облік

працівник комунальних 
служб/домовласник

За місцем проживання

СТАТТЯ 21. ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ»

СТАТТЯ 21. ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ»

Закон передбачає обов’язок оповіщати про виклик до 
віскомату та відповідальність за неоповіщення. Кодекс 
Укрїни про адміністративні правопорушення Ст. 2101, 2111-6

Не прибуття до військоммату в термін вказаний в повістці 
тягне за собою відповідальність. див. стр. 8

Виклик (повістка) до віськомату - ще не призов: викликають для уточнення стану здоров’я, 
соціально-демографічних даних, місця проживання тощо. УВАГА!
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І. Військовозобов’язаним 1.3. Кредити

_________________________________
(назва банківської установи)

_________________________________
(місцезнаходження банківської установи)

Заявник: __________________________
(прізвище, ім.’я, по батькові)

який зареєстрований за адресою: _______
_________________________________

Засіб зв’язку: _______________________

Між мною, _______________________________________________,  та ____________________________________________ був укладений 
Договір про  _______________________________ № ___________________ від «___» ______ 201_ року (надалі – Договір), відповідно до якого 
мені був наданий кредит у розмірі ______________________________________ (___________) гривень.
Відповідно до п. _____ Договору, я, як Позичальник, повинен сплачувати не пізніше ____ числа кожного місяця проценти за користування кредитом та 
щомісячну суму по кредиту у розмірі ___ (___________) гривень.
До _____________ року я сумлінно виконував свої зобов’язання за договором та вносив чергові платежі.
Станом на сьогоднішній день я тимчасово не маю можливості здійснювати оплату по кредиту у зв’язку з тим, що з «__» ________2014 року по 
сьогоднішній день проходжу  військову службу та беру участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, що підтверджується документами, 
доданими до цієї заяви. У зв’язку з об’єктивними обставинами моє фінансове становище погіршилось та я наразі не маю достатнього заробітку для 
виконання кредитних зобов’язань у повному обсязі відповідно до раніше обумовленого Договору. 
Положення ч. 12 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачає, що кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем 
реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту. Реструктуризація може здійснюватись шляхом зміни механізму 
нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу 
сім’ї.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», п.3.3. Постанови Правління Національного банку України від 06.08.2009 № 461 «Про заходи щодо 
забезпечення погашення кредитів», 

ПРОШУ:
1. Розглянути дану заяву у встановленому законодавством порядку.
2. Провести реструктуризацію заборгованості за Договором про _____________________№ _____________ від «___» 
___________201_  року, для оплати суми  по кредиту у вигляді щомісячного платежу у розмірі  ____  (________) гривень 00 копійок на строк до «___» 
___________201_  року або надати кредитні канікули із відстроченням сплати суми основного боргу, відсотків та інших платежів по Договору № _______ 
від «__» ______201_ року строком на _____ місяців з «__» __________ 201_ року.
3. Про результати розгляду мого звернення прошу проінформувати мене письмово, надіславши лист за адресою: ____________________, 
у строк, що не перевищує  встановленого у ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». 
Додатки:
6. Копія Договору про ___________________ № __________від ____________.
7. Копія паспорту Заявника.
8. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
9. Копія військового квитка Заявника.
10. Копія Довідки про майновий стан та доходи.
11. __________________________________________________________
12. __________________________________________________________
                                      (інші документи, що можуть виступати доказами)

«____» _________2014 рік                    ______________________ 
(ініціали, прізвище)

Заява
про реструктуризацію

кредитної заборгованості

Зразок заяви про реструктуризацію кредитної 
заборгованості
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Ст. 119 КЗпП

• Мобілізовані не можуть бути звільнені! 
Лише увільнені від виконання посадових 
обов’язків 

• За мобілізованим зберігається робоче 
місце до моменту фактичної демобілізації

• Роботодавець зобов’язаний виплачувати 
мобілізованому середню заробітну плату 
на підприємстві 

• Полонені, поранені, зниклі безвісти НЕ 
можуть бути звільнені з роботи до їх 
демобілізації 

• Трудовий стаж не переривається
(ст.8 ЗУ “Про військовий обов’язок”)

• Виплата пенсій не припиняється (ст.2 ЗУ “Про пенсійне забезпечення”)

 ПРАЦЕВЛАШТОВАНИМ

ст. 25 ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу”

• В разі призову по мобілізації виплата допомоги 
по безробіттю припиняється 

• Після звільнення в запас, при повторній 
реєстрації у Службі зайнятості, виплати по 
безробіттю здійснюватимуться з урахуван-
нямфактичного працевлаштування протягом 
проходження служби та розміру грошового 
забезпечення 

БЕЗРОБІТНИМ

Як правильно оформити відносини з роботодавцем? 

1.4 Трудові права

Вручення
повістки

Відділ кадрів
видає наказ

по підприямству
про увільнення

працівника
з роботи

Після повернення 
у відділ кадрів 

надається військовий 
квиток з відповідними 

відмітками
Працівник увільняється 

з роботи на час явки 
до військомату, 

проходження медогляду 
та всього періоду 

виконання військового 
обов’язку

Працівник подає заяву 
у відділ кадрів про 
отримання повістки 

(Повістка додається)

На копії заяви та 
повістки попро-
сіть відділ кадрів 
зробити помітку про 
прийняття. Зберігайте 
як доказ в разі неза-
конного звільнення

Працівник вважа-
ється мобілізованим 
лише після вручення 
мобілізаційного 
припису або призову 
на службу після 
медогляду 

Якщо військовий квиток відсутній, то подається:

• для військовозобов’язаних - довідка про проходження  
військової служби (видає військкомат або в/ч);

• для резервістів - витяг з наказу або довідка про 
проходження зборів (видає в/ч).УВ

АГ
А!

І. Військовозобов’язаним 1.4. Трудові права
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При першій можливості налогодьте контакт з роботодавцем та надайте довідку про проход-
ження війскової службиУВАГА!

Що робити
якщо перестали виплачувати з/п?

Написати заяву на ім’я 
роботодавця з вимогою 

виплатити кошти та 
пояснити причини 

затримки зп

Повідомте
про ситуації

командиру в/ч

В разі подальшої 
невиплати зп написати 

заяву до прокуратури про 
притягнення роботодавця 

до відповідальності за 
невиплату зп

Командир в/ч
звертається до 

роботодавця та РБК
з повідомленням

Звернутися до суду з 
позовом до роботодавця 
з вимогою виплатити зп 
та відшкодувати збитки, 

завдані невиплатою

Порушення термінів виплати
зп/неповну випату 

510-1 700 грн
(ст. 41 КУпАП)

Умисна невиплата протягом
більше 1 місяця 

8 500 – 17 000 грн
або до 2 років виправних робіт або позбавлення 
волі до 2 років з позбавленням права обіймати 

певні посади до трьох роківи (ст. 175 ККУ)

1

4

2

5

3

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА НЕВИПЛАТУ З/П:

ШТРАФ

І. Військовозобов’язаним 1.4. Трудові права
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Що робити в разі незаконного звільнення

Поновлення на роботі

ЩОБ ПОНОВИТИ ЗВІЛЬНЕНОГО В ЗВ’ЯЗКУ
З МОБІЛІЗАЦІЄЮ ПРАЦІВНИКА РОБОТОДАВЕЦЬ ПОВИНЕН

Звільнення
працівника

у зв’язку з його 
мобілізацією
є незаконним 

В разі звільнення
подайте заяву
до прокуратури

за місцем знаходження 
підприємства

Заява до прокуратури 
подається в двох екземплярах. 

Примірник заяви залишається 
заявнику з відмітками про 
прийняття заяви

Заява складається
у довільній формі

До заяви додається довідка 
про призов на військову 
службу (видає військомат)/ 
копія військового квитка

ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ БУЛИ ЗВІЛЬНЕНІ У ЗВ’ЯЗКУ З МОБІЛІЗАЦІЄЮ ПОВИННІ БУТИ
ПОНОВЛЕНІ НА РОБОТІ (ЗУ №1275 ВІД 20.05.2014)

ПОНОВЛЕННЯ
МОЖЕ БУТИ:

За ініціативи
роботодавця

Скласти наказ 
про поновлення 
працівника на 

попередній посаді.

Внести відповідний 
запис до трудової 

книжки працівника.

За угодою між
працівником

та роботодавцем

Додатково видати наказ 
про звільнення такого 

працівника від виконуваної 
ним роботи на час несення 
служби із збереженням за 
ним посади і середнього 
заробітку згідно ст. 119 

КЗпП.

1 2 3

І. Військовозобов’язаним 1.4. Трудові права
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Переважне право на залишення на роботі в разі скорочення на підприємстві (ст. 42 КЗпП)

Право на щорічну відпустку повної тривалості до закінчення 6 міс у перший рік роботи на підприємстві (ст. 119 КЗпП)

Можливість використовувати чергову щорічну відпустку у зручний час 

14 календарних днів на рік додаткової відпустки, зі збереженням з/п 

Додаткові гарантії щодо працевлаштування осіб до 35 років, які влаштовуються на роботу вперше (ст. 196 КЗпП).

Більше інформації при зверненні в Державну службу зайнятості
(м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, тел.: (044) 284-38-94)

Повернення на роботу

Додаткові права:

ПІСЛЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВИЙТИ НА РОБОТУ ОДРАЗУ ПІСЛЯ СТАНОВЛЕННЯ 
НА ОБЛІК У ВІЙСЬККОМАТІ

Державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП не припиняється (ст. 39 Закону України “Про військовий 
обов'язок і військову службу”)

Мобілізація такої особи під час особливого періоду є додатковою підставою розірвати трудовий договір з найманими 
працівниками ФОП (ст.ст. 36, 40 і 431 КЗпП). Працівників можна звільняти без завчасного попередження.

При залишенні працівників на роботі, ФОП повинен уповноважити керівника на своє місце

Протягом 1 міс після демобілізації ФОП зобов’язаний провести остаточні розрахунки з працівниками, щоб уникнути 
штрафів

У разі, якщо ФОП має працівника, який вже мобілізований на військову службу і за яким зберігаються місце 
роботи, посада і середній заробіток, то необхідно уповноважити іншу особу виконувати обов'язки за розрахунками з 
найманими працівниками

Щодо себе ФОП звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО або 
єдиного податку, а також ЄСВ на весь період служби

Документи для звільнення від сплати податків:

 заява; 
 копія військового квитка або інший документ із зазначенням даних про призов

Документи надаються протягом 10 днів після демобілізації до територіального органу доходів і зборів за 
місцем своєї податкової реєстрації.

Мобілізація фізичних осіб підприємців (ФОП)

Податки

І. Військовозобов’язаним 1.4. Трудові права
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Кашкет
польовий

Шапка-підшоломник* Костюм польовий
(куртка та штани) 

Куртка польова 
утеплена

Штани польові 
утеплені*

Черевики 
з високими берцями

Футболка та труси
(2 комплекти)

Білизна натільна
трикотажна 

(2 комплекти)* 
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[     постільні речі    ]
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Видача майна Заміна майна Здача майна 

Майно видається під розпис 
військовослужбовця зі складу 

в/ч або в підрозділі

Видача майна проводиться після 
прибуття до в/ч та зарахування до 

списків військових частин

Облік ведеться
у картці обліку
(Форма Ф-45)

Заміна непридатного майна проводиться 
згідно висновку комісії в/ч. Терміни 

використання майна не враховується, 
якщо майно стало непридатним при 

виконанні спеціальних завдань (у тому 
числі в АТО). 

Оформлення висновку комісії 
здійснюється складанням акту, який 

затверджує командир військової частини.

Непридатне майно здається на склад 
частини для подальшої утилізації або 

ремонту та використання в якості робочої 
форми одягу.

При отриманні майна 
пересвідчіться, що розміри 

Вам підходять. За необхідності, 
вимагайте заміну

 У випадку отримання неякісних 
предметів речового забезпечення 
військовослужбовець негайно доповідає 
безпосередньому командиру. Командири 

підрозділів зобов’язані забезпечити 
якісним майном підлеглих.

Здача речового майна 
оформляється накладними на здачу 

(здавальними відомостями).

В разі втрати майна, яке підлягає 
поверненню військовослужбовець 

подає рапорт командиру підрозділу 
з поясненням обставин втрати 

майна, проханням провести 
розслідування та списати майно

В разі встановлення необхідності 
відшкодувати майно:

- дозволяється заміна майна 
рівноцінним, яке не вилучено з обігу
- вартість майна відшкодовується 
з урахуванням зносу

Речі, куплені за власний раху-
нок або надані в користування 
волонтерами є особистими ре-
чами та не підлягають обліку/
поверненню!

Командир в/ч має право обмежити 
користування такими речами (зо-
крема, телефонами, планшетами 
тощо), виходячи з інтересів служби.

Відповідальність за умисне 
знищення/пошкодження майна - 
див. стр 67.

УВАГА!

УВАГА!

Якщо, прибувши у в/ч, Вам не 
видають речове забезпечен- 
ня, звертайтеся з рапортом 
до командира підрозділу 
(взводу, роти, батальйону).

Якщо командир підрозділу не 
реагує, військовослужбовець 
має право звернутися до ко-
мандира військової частини з 
рапортом (скаргою).

УВАГА!
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Я, __________________________________________________________________________, 
                                                        (Звання, ПІБ, посада, підрозділ, в/ч)
прошу видати мені речове забезпечення згідно нормативам, передбачених керівними документами, а 
саме прошу забезпечити мене наступним: (перелік предметів речового забезпечення, яких не вистачає).

Доповідаю, що безпосереднім командиром мого підрозділу речове забезпечення здійснене не було. 

“___” ____________ 20__р.                            ____________________________
                                                                                                                              (Звання, Підпис)

Рапорт

Ст.58 Безпосередній начальник особисто відповідає перед державою за забезпечення 
ввіреного йому підрозділу.

Ст.59 Безпосередній начальник зобов’язаний організовувати своєчасну видачу всіх  видів  
забезпечення  та перевіряти його повноту.

УВАГА!
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Я, __________________________________________________________________________, 
                                                        (Звання, ПІБ, посада, підрозділ, в/ч)
прошу видати мені речове забезпечення згідно нормативам, передбачених керівними документами, а 
саме прошу забезпечити мене наступним: (перелік предметів речового забезпечення, яких не вистачає).

Доповідаю, що безпосереднім командиром мого підрозділу речове забезпечення здійснене не було. 

“___” ____________ 20__р.                            ____________________________
                                                                                                                              (Звання, Підпис)

Рапорт

Ст.58 Безпосередній начальник особисто відповідає перед державою за забезпечення 
ввіреного йому підрозділу.

Ст.59 Безпосередній начальник зобов’язаний організовувати своєчасну видачу всіх  видів  
забезпечення  та перевіряти його повноту.

УВАГА!
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Штаб
АТО 

Штаб
АТО 
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Відпустка за сімейними обставинами
Надається строком до 10 днів 
за рішенням командира в/ч

Кожна обставина має бути підтверджена 
документами, завіреними військоматом або 
головою закладу охорони здоров’я
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Підстава: рішення органу військового 
управління, який здійснює керівництво 

військовим підрозділом

Військовослужбовець виводиться з району виконання 
завдань у складі підрозділу або індивідуально у разі 

перебування у відрядженні

Після виведення проводиться робота з психологами, надається час для відпочинку (вихідні дні/відпустка/
відпочинок в межах нового місця дислокації)

В законі термін 
“Ротація” відсутній

 Після передислокації, 
особовий склад в/ч може 

бути розміщений на полігоні, 
в п.п.д., на території 

іншої в/ч, де є умови для 
психологічного та фізичного 

відновлення

Відповідно до рішень 
командира в/ч / стану 

боєздатності підрозділу / 
необхідності поновлення 

запасів, втрат

Порядок ротації

2.6 Заміна особового складу військових частин та 
підрозділів в районах проведення АТО чи виконання 

інших завдань за призначенням (“РОТАЦІЯ”)

Не плутати з відпусткою!!!УВАГА!
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Костюм літній
польовий

Білизна натільна
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Якщо командир частини подав 
документи на оформлення 
статусу УБД до демобілізації, 
посвідчення УБД отримає 
частина, яка повинна переслати 
його до районного військкомату

Демобілізований має стати на 
облік в військкоматі протягом 
5 ДНІВ з дня виключення зі 
списків частини! 

УВАГА!УВАГА!

ІІ. Військовослужбовцям 2.11 Звільнення в запас

Порядок звільнення в запас

Підготовка списку 
на звільнення та 

ознайомлення з планом 
звільнення 

Військовослужбовець ставить 
підпис, про ознайомлення

з планом

ОТРИМАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ 

у стройовій частині
при звільненні в запас

РАПОРТ
ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

на ім’я командира частини 
подається в стройову частину. 

Приклад рапорту на стр. 50 

Бесіда про права 
та обов’язки 

військовослужбовця

Начальник кадрової служби 
повинен довести про подальші дії 

військовослужбовцям,
їх права та обов’язки у зв’язку

зі звільненням

1

4

32

Наказ про звільнення

Припис до військкомату

Наказ про виключення
зі списків частини

Направлення на військовий 
облік до військкомату

Довідка про участь в АТО;

Витяг з наказу по стройовій
частині про прибуття/вибуття
для виконання завдань в АТО;

Витяг з наказу АТЦ СБУ
про залучення

до завдань АТО.

Вказується вихідний номер
надісланої особової справи

та запис про видачу документів
на оформлення статусу УБД

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ НАДАННЯ
СТАТУСУ УБД 

№
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ІІ. Військовослужбовцям 2.11 Звільнення в запас

ТАКОЖ МОЖУТЬ ВИДАВАТИСЯ

Витяг з наказу 
про звільнення

Службова
характеристика

ОСОБОВА СПРАВА 
НАПРАВЛЯЄТЬСЯ 

до військкомату за вказаним 
місцем проживання 
військовослужбовця

ПІСЛЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС

ОСОБА ЗАРАХОВУЄТЬСЯ 
ДО ОПЕРАТИВНОГО 
РЕЗЕРВУ ПЕРШОЇ

ЧЕРГИ 

7

8

РОЗРАХУНОК
У ФІНАНСОВОМУ
ВІДДІЛІ ЧАСТИНИ

Виплачується 

Компенсація за невикористані
дні відпустки за компенсація за невикористані дні

відпустки у році звільнення.

Одноразова грошова допомога у зв’язку з демобілізацією
в розмірі 4% місячного грошового забезпечення

(без урахування винагороди за АТО) за кожний повний 
календарний місяць служби, але не менш

як 25 відсотків місячного грошового забезпечення.

Грошове забезпечення на оздоровлення,
якщо у році звільнення.

6

На роботу потрібно вийти на наступний день ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС

Військовослужбовці мають право на безкоштовний проїзд до місця проживання

ВАРТО ЗНАТИ! 

При звільненні в запас вимагайте у командира в/ч копії ваших медичних документів. Вони вам 
знадобляться в разі необхідності підтвердження зв’язку між станом здоров’я та участтю у бойових 
діях, що в свою чергу є підставою для виплати одноразової грошової допомоги

УВАГА!

СТАВИТЬСЯ
ВІДМІТКА ТА ПЕЧАТКА 

У ВІЙСЬКОВОМУ 
КВИТКУ ПРО 
ЗВІЛЬНЕННЯ

В ЗАПАС

5
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Командир в/ч, начальник органу/
підрозділу протягом 1 місяця після 
завершення особою завдань в АТО 
подає довідку + інші документи, 
які підтверджують участь особи 
у бойових діях до відповідної 
відомчої комісії

В разі неподання командиром 
документів протягом 1 місяця 
з моменту завершення особою 
завдання в АТО, особа може 
звернутися до відповідної комісії 
самостійно. (п.8 Постанови КМУ 
№413)
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ПАСПОРТ

Документи для індивідуального подання можна 
отримати, подавши рапорт на ім’я командира в/ч з 
проханням видати відповідний перелік документів. 
(Зразок на стр. 58)

УВАГА!
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1) довідку про мою безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 
і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України згідно Додатку 1 до 
Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення;
2) витяг з наказу військової частини про перебування в списках частини та виконання завдань в 
районі АТО, зокрема:
       витяг з наказу по стройовій частині про прибуття до військової частини для виконання завдань 
антитерористичної операції,
     витяг з наказу по стройовій частині про вибуття після виконання завдань антитерористичної 
операції;
3) витяг з наказу Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання 
завдань антитерористичної операції,
4) витяг з наказу Антитерористичного центру (командира сектору) про вибуття до місця постійної 
дислокації.
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Збирає дані від всіх комісій ЗСУ для 
внесення до єдиного реєстру учасників 
АТО.

Наказ Міністерства оборони України від 07.05.2015 
No 200 “Про затвердження Положення про комісії 
з питань розгляду матеріалів про визнання 
учасниками бойових дій та Інструкції про порядок 
видачі в Міністерстві оборони України посвідчень 
учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран 
війни – учасник бойових дій” та листів талонів на 
право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою 
знижкою їх вартості”

Комісія Повітряних 
Сил

ОК Північ
ОК Південь
ОК Схід
ОК Захід

Представник в/ч отримує по-
свідчення УБД в Комісії ВМС.
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Необережне знищення/пошкодження майна арешт 
з утриманням на гауптвахті до 10 діб.

КРИМІНАЛЬНААДМІНІСТРАТИВНА
(ст. 172 (12) КПаП)
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Арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб. Службове обмеження до 2 р. 
Або тримання у дисциплінарному батальйоні до 2 р. 
Або позбавлення волі до 3 р. 

Якщо ці дії заподіяли тілесні ушкодження кільком 
особам або смерть. 

Позбавлення волі на 2-10 р.

При загибелі кількох осіб чи інші тяжкі наслідки.
Позбавлення волі на 3-12 р.

Порушення правил водіння/експлуатації бойової, 
спеціальної чи транспортної машини, що спричини-
ло потерпілому ушкодження або загибель. 

Позбавлення волі на 2-5 р.
При загибелі кількох осіб, - 5-10 р.

КРИМІНАЛЬНА
(ст. 414 - 415 ККУ)

Порушення правил поводження із зброєю, боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, 
що становлять підвищену небезпеку для оточення тягне за собою такі види відповідальності

АДМІНІСТРАТИВНА
(ст. 172 (19) КПаП)

Порушення правил поводження зі зброєю
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Для нотаток



Для нотаток




