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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында җәмәгать 

тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы тору» дәүләт программасын раслау 

турында» 2013 ел, 16 октябрь, 764 нче карары 

белән расланган «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында җәмәгать 

тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы тору» дәүләт программасына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга Та-

тарстан Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы 

тору» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 16 октябрь, 764 нче карары 

белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 14 июнь, 492 нче; 

2014 ел, 25 сентябрь, 678 нче; 2014 ел, 9 декабрь, 962 нче; 2014 ел,  

31 декабрь, 1090 нчы; 2015 ел, 2 февраль, 54 нче; 2015 ел, 24 апрель, 279 нчы;  

2015 ел, 7 август, 576 нчы; 2015 ел, 24 август, 619 нчы; 2015 ел, 26 август, 620 нче; 

2015 ел, 16 октябрь, 771 нче; 2015 ел, 11 ноябрь, 844 нче; 2016 ел, 19 гыйнвар,  

19 нчы; 2016 ел, 11 февраль, 85 нче; 2016 ел, 30 апрель, 274 нче; 2016 ел, 14 май,  

315 нче; 2016 ел, 25 май, 346 нчы; 2016 ел, 21 июнь, 420 нче; 2016 ел, 22 август,  

580 нче; 2016 ел, 29 август, 597 нче; 2016 ел, 3 октябрь, 703 нче; 2016 ел, 19 октябрь, 

761 нче; 2016 ел, 26 октябрь, 784 нче; 2016 ел, 16 декабрь, 938 нче; 2016 ел,  

29 декабрь, 1047 нче; 2016 ел, 31 декабрь, 1093 нче; 2017 ел, 20 гыйнвар, 18 нче; 2017 

ел, 16 март, 150 нче; 2017 ел, 15 май, 286 нчы; 2017 ел, 7 июнь, 353 нче;  

2017 ел, 13 июль, 481 нче; 2017 ел, 28 июль, 528 нче; 2017 ел, 5 сентябрь, 632 нче; 

2017 ел, 4 октябрь, 758 нче; 2017 ел, 11 ноябрь, 862 нче; 2017 ел, 6 декабрь, 935 нче; 
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2017 ел, 7 декабрь, 947 нче; 2018 ел, 26 февраль, 109 нчы; 2018 ел, 9 июль, 560 нчы; 

2018 ел, 1 сентябрь, 738 нче һәм 2018 ел, 12 ноябрь, 990 нчы һәм 2018 ел, 24 декабрь, 

1212 нче; 2019 ел, 6 август, 647 нче, 2019 ел, 09 октябрь, 896 нчы карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы тору» 

дәүләт программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп бирелгән 

программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп бирелгән 

программаны финанслау 

күләмнәре  

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән Программаны финанслауның гомуми 

күләме 18450,18257 млн. сум тәшкил итә: 

 

(млн. сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы 

2014 1724,261 

2015 1749,3376 

2016 1924,8585 

2017 1939,4089 

2018 2043,11677 

2019 2196,624 

2020 2393,8314 

2021 2239,8572 

2022 2238,8872 

Барысы  18450,18257 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган харак-

терда һәм тиешле бюджетларның мөмкинлекләрен 

исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 

 

 

Программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

Программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан Республикасы бюд-

жеты акчасы исәбеннән 18450,18257 млн.сум тәшкил итә. 

 

 (млн.сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

2014 1724,261 

2015 1749,3376 

2016 1924,8585 
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2017 1939,4089 

2018 2043,11677 

2019 2196,624 

2020 2393,8314 

2021 2239,8572 

2022 2238,8872 

Барысы  18450,18257 

 

Программа чараларын тормышка ашыру өчен чараларны үтәүчеләрнең төп 

эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчаны куллану күздә тотыла.  

Программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм аларга, 

Татарстан Республикасы бюджеты һәм федераль бюджет мөмкинлекләреннән чыгып, 

тиешле финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен билгеләнгән тәртиптә төзәтмәләр кертелергә тиеш.»; 

Программага 2 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп 

бирелә); 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасында хокук бозуларны һәм 

җинаятьләрне профилактикалау эшчәнлеген оештыру» ярдәмче программасында 

(алга таба – 1 нче ярдәмче программа): 

1 нче ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 1 

нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп,  1 нче ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре  

1 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми 

күләме Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары исәбеннән 1629,0903 млн. сум тәшкил 

итә: 

 (млн.сум) 

Ел  Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары  

2014 172,5 

2015 175,0176 

2016 274,4685 

2017 151,7289 

2018 159,5532 

2019 151,5961 

2020 247,945 

2021 148,1405 

2022 148,1405 

Барысы  1629,0903 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган харак-

терда һәм тиешле бюджетларның мөмкинлекләрен 

исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш»; 
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1 нче ярдәмче программаның 2 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2. 1 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

1 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 1629,0903 млн.сум тәшкил итә. 

 

 (млн.сум) 
Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчалары  

2014 172,5 
2015 175,0176 
2016 274,4685 
2017 151,7289 
2018 159,5532 
2019 151,5961 
2020 247,945 
2021 148,1405 
2022 148,1405 

Барысы  1629,0903 

 

Ярдәмче программа чараларын тормышка ашыру өчен чараларны үтәүчеләрнең 

төп эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчаны куллану күздә тотыла.  

1 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм 

аларга, Татарстан Республикасы бюджеты һәм федераль бюджет мөмкинлекләреннән 

чыгып, тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты 

проектын формалаштырганда ел саен билгеләнгән тәртиптә төзәтмәләр кертелергә 

тиеш.»; 
 
1 нче ярдәмче программага кушымтада: 
түбәндәге эчтәлекле 1.2.1 пункт өстәргә: 
 

«1.2.1. Алынган, ирекле 

тапшырылган һәм 

табылган корал һәм сугыш 

кирәк-яракларын саклау 

өчен сейфлар белән саклау 

бүлмәләрен җиһазларга 

 

 

 »Юл 

хәрәкәте 

иминлеге»  

ДБУ 

2020 

ел 
           - - - - - - 1,995 - -»; 

 
4 нче бурычның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«4 нче бурыч. Җәмәгать куркынычсызлыгын тәэмин итүдә эчке эшләр орган-

нары һәм милли гвардия гаскәрләре эшчәнлеген оештыру һәм җәмәгать урыннарында 
хокук тәртибен һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү һәм җинаятьләрне ачу өчен за-
манча техник чаралар кертү»; 

4.13 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«4.13. Тәртип саклау 

җәмәгать пунктларына, 

полициянең участок 

пунктларына капиталь һәм 

агымдагы ремонт 

үткәрергә 

ТР 

ТАһТКХ

М 

 

2014 – 

2022 

еллар 

      1  1   2,1 1,5272 1,0 0,68407 1,0 1,0 1,4 1,0 1,0»; 

түбәндәге эчтәлекле 4.27 – 4.29 пунктлар өстәргә: 

 

«4.27. Матди-техник ба-

заны ныгыту, шул исәптән 

тәэмин итү: 

«Юл 

хәрәкәте 

иминлеге» 

ДБУ 

2020 

ел 
                 51,3513, 

шул 

исәптән: 

  

компьютер, көнкүреш һәм 

оргтехника, чыгым мате-

риаллары, программа 

белән тәэмин итү һәм 

элемтә хезмәтләре өчен 

түләү 

2020 

ел 
           - - - - - - 20,4976 - - 

канцелярия һәм офис 

кирәк-яраклары һәм кәгазь 

2020 

ел 
           - - - - - - 16,8439    

 

- - 

спорт инвентаре һәм 

мөлкәте, альпинист кирәк-

яраклары 

2020 

ел 
           - - - - - - 9,3032 

 

- - 

кирәкле җиһазлар 2020 

ел 
           - - - - - - 4,7066 - - 

4.28. Видеокүзәтү, радио-

элемтә системалары, 

саклау-янгын сигнализа-

циясе, янгын-техник җай-

ланмалар, янгын саклау 

системасы, янгын сүндерү 

һәм коткару чаралары 

белән тәэмин итү 

 «Юл 

хәрәкәте 

иминлеге» 

ДБУ 

2020 

ел 
           - - - - - - 24,3182 

 

- - 

4.29. Транспорт чаралары, 

өстәмә җиһазлар, запас 

частьләр һәм кирәк-ярак-

лар, ягулык-майлау мате-

риаллары, парк-гараж һәм 

диагностика җиһазлары 

белән тәэмин итү 

«Юл 

хәрәкәте 

иминлеге» 

ДБУ 

2020 

ел 
           - - - - - - 30,7687 - -»; 

 

«Ярдәмче программа буенча барысы» юлының 21 графасында «139,1118» 

саннарын «247,945» саннарына алмаштырырга; 

5.6 пунктының 2 графасын «Костер» РБСУҮ ӨБ ДБУ» сүзләреннән соң «ДБО» 

ӨБ ДБУ», «РОҮ» ДАБУ сүзләрен өстәргә; 

файдаланылган кыскартулар исемлеген түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«РОҮ» ДАБУ» – «Республика олимпиада үзәге» дәүләт автоном мәгариф учре-

ждениесе; 

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген арт-

тыру  ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче программа): 
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2 нче ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 2 

нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, 2 нче 

ярдәмче программаны 

финанслау күләмнәре 

 

2 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми 

күләме Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән 16378,87127 млн. сум тәшкил итә: 

 

 (млн.рублей) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акча-

лары  

2014 1499,81 

2015 1533,71 

2016 1607,2 

2017 1744,0 

2018 1839,85357 

2019 1989,8979 

2020 2091,6264 

2021 2036,3867 

2022 2036,3867 

Барысы  16378,87127 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган харак-

терда һәм тиешле бюджетларның мөмкинлекләрен 

исәпкә алып, ай саен төзәтмәләр кертергә тиеш»; 

 

 

2 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. 2 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

2 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 16378,87127 млн.сум тәшкил итә. 

 

 (млн.сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

2014 1499,81 

2015 1533,71 

2016 1607,2 

2017 1744,0 

2018 1839,85357 

2019 1989,8979 

2020 2091,6264 

2021 2036,3867 
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2022 2036,3867 

Барысы  16378,87127 

 

Программа чараларын гамәлгә ашыру өчен чараларны башкаручыларның төп 

эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчалардан файдалану күздә тотыла. 

2 нче ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характерына ия һәм ти-

ешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын 

формалаштырганда, федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

мөмкинлекләреннән чыгып, билгеләнгән тәртиптә ай саен тәгаенләштерелергә 

тиеш.»; 

2 нче ярдәмче программага кушымта: 

1.2 пунктта 20 графада «194,9» саннарын «195,0573» саннарына алмашты-

рырга, 21 графада «161,3» саннарын «199,3» саннарына алмаштырырга.; 

түбәндәге эчтәлекле 1.6 пункт өстәргә:: 

түбәндәге эчтәлекле 1.6 пункт өстәргә: 

 

«1.6. Тоткарланган транспорт ча-
раларын махсуслаштырылган 

стоянкага күчерүне, аларны 

саклау һәм хуҗаларына кайта-
руны оештырырга 

 

«Юл 
хәрәкәте 

иминлеге» 

ДБУ 

2019 – 
2022 ел-

лар 

           - - - - - 11,9685 55,2973 - -»; 

 

2.1 пунктның 21 графасында «101,6» саннарын «92,55» саннарына алмашты-

рырга; 

4.1 пунктның 20 графасында «153,884» саннарын «149,919» саннарына ал-

маштырырга;  

21 графада «217,684» саннарын «159,684» саннарына алмаштырырга; 

5.1 пунктның 20 графасында «29,7» саннарын «33,665» саннарына алмашты-

рырга; 

5.3 пунктның 21 графасында «19,0» саннарын «41,0» саннарына алмаштырырга; 

5.6 пунктның 21 графасында «76,5» саннарын «81,55» саннарына алмашты-

рырга; 

5.8 пунктның 21 графасына «0,5» саннарын «2,5» саннарына алмаштырырга; 

«Ярдәмче программа буенча барлыгы» юлында: 

20 графада «1977,7721» саннарын «1989,8979» саннарына алмаштырырга; 

21 графада «2036,3291» саннарын «2091,6264» саннарына алмаштырырга; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2022 елларга 

Татарстан Республикасында террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалау» 

ярдәмче программасына кушымтада: 

3.1 пунктның 2 графасында «ТИСБИ» идарә университеты» ЮБУ» (килешү 

буенча)» сүзләреннән соң «Росток» ППРһКҮ» ППһМСЯМБӨ ДАБУ» сүзләрен 

өстәргә;  

4.5 пунктның 2 графасында «ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгы» сүзләреннән 

соң «ТР МҮИ» ӨҺБ ДАБУ» сүзләрен өстәргә;  

4.7 пунктның 2 графасына «РМТЭҮ» ӨБ ДБУ» сүзләрен өстәргә;  

4.20 пунктның 2 графасында  «РМТЭҮ» ӨБ ДБУ» сүзләрен өстәргә;  
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4.22 пунктның 2 графасында «ТР МҮИ» ӨҺБ ДАБУ» сүзләрен өстәргә;  

4.27 пунктның 2 графасында «ТР МҮИ» ӨҺБ ДАБУ» сүзләрен өстәргә;  

5.5 пунктның 2 графасында «Татарстан Республикасы җанатарлар 

ассоциациясе» ТЯИО (килешү буенча)» сүзләрен өстәргә; 

файдаланылган кыскартулар исемлегенә түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 

«Росток» ППРһКҮ ППһМСЯМБӨ ДАБУ» – «Росток» психологик – педагогик 

тернәкләндерү һәм коррекция үзәге» психологик-педагогик һәм медик-социаль ярдәм 

күрсәтүгә мохтаҗ балалар өчен дәүләт автономияле мәгариф учреждениесе»; 

«Татарстан Республикасы җанатарлар ассоциациясе» ТЯИО – «Татарстан 

Республикасы җанатарлар ассоциациясе» төбәк яшьләр иҗтимагый оешмасы; 

«2014-2022 елларга Татарстан Республикасы халкы арасында наркоманияне 

профилактикалау» ярдәмче программасында (алга таба – 4 нче ярдәмче программа): 

4 нче ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 4 

нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, 4 нче ярдәмче 

программаны финанслау 

күләмнәре  

4 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми 

күләме Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән 186,66 млн. сум тәшкил итә: 

 (млн.сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акча-

лары  

2014 20,0 

2015 20,0 

2016 20,98 

2017 20,98 

2018 20,98 

2019 20,98 

2020 20,78 

2021 20,98 

2022 20,98 

Барысы  186,66 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган харак-

терда һәм тиешле бюджетларның мөмкинлекләрен 

исәпкә алып, ай саен төзәтмәләр кертергә тиеш»; 

 

 

4 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. 4 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

4 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 186,66 млн.сум тәшкил итә. 
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 (млн.сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы  

2014 20,0 

2015 20,0 

2016 20,98 

2017 20,98 

2018 20,98 

2019 20,98 

2020 20,78 

2021 20,98 

2022 20,98 

Барысы  186,66 

 

Программа чараларын гамәлгә ашыру өчен чараларны башкаручыларның төп 

эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчалардан файдалану күздә тотыла. 

4 нче ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характерында һәм тиешле 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын форма-

лаштырганда, федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы бюджеты мөмкинлек-

ләреннән чыгып, билгеләнгән тәртиптә ай саен тәгаенләштерелергә тиеш.»; 

4 нче ярдәмче программага кушымтада: 

4.3 пунктның 2 графасында «Костер» РБСУҮ ӨБ ДБУ» сүзләреннән соң «ДБО» 

ӨБ ДБУ», «РОҮ» ДАБУ сүзләрен өстәргә; 

4.4 пунктның 21 графасында «1,55» сананрын «1,35» саннарына алмаштырырга; 

4.4.4 пунктның 21 графасында «0,2» саннарын «-» билгесе белән алмашты-

рырга; 

«Ярдәмче программа буенча» барлыгы юлында 21 графада «20,98» саннарын 

«20,78» саннарына алмаштырырга; 

файдаланылган кыскартулар исемлегенә түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«РОҮ» ДАМУ» – «Республика олимпиада үзәге» дәүләт автоном мәгариф учре-

ждениесе; 

«2019 – 2022 елларга Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар ара-

сында караучысызлыкны һәм хокук бозуларны профилактикалау» ярдәмче програм-

масында (алга таба – 8 нче ярдәмче программа): 

8 нче ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп,  

8 нче ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

 

«Еллар һәм чыганаклар 

буенча бүлеп, 8 нче 

ярдәмче программаны 

финанслау күләмнәре  

8 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми 

күләме Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

исәбеннән 45,2 млн. сум тәшкил итә: 

 

(млн.сум) 
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Ел Татарстан Республикасы бюд-

жеты акчалары  

2019 11,5 

2020 11,3 

2021 11,2 

2022 11,2 

Барысы  45,2 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерда 

һәм тиешле бюджетларның мөмкинлекләрен исәпкә 

алып, ай саен төзәтмәләр кертергә тиеш»; 

 

 

8 нче ярдәмче программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. 8 нче ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 

 

8 нче ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 45,2 млн.сум тәшкил итә. 

 

 (млн.сум) 

Ел Татарстан Республикасы бюджеты акчасы  

2019 11,5 

2020 11,3 

2021 11,2 

2022 11,2 

Барысы  45,2 

 

Программа чараларын гамәлгә ашыру өчен чараларны башкаручыларның төп 

эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчалардан файдалану күздә тотыла. 

8 нче ярдәмче программаны финанслау күләме фараз характерында һәм тиешле 

финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты проектын форма-

лаштырганда, федераль бюджет һәм Татарстан Республикасы бюджеты мөмкинлек-

ләреннән чыгып, билгеләнгән тәртиптә ай саен төгәлләштерелергә тиеш.»; 

8 нче ярдәмче программага кушымтада: 

1.7 пунктның 2 графасында «Росток» ППРһКҮ ППһМСЯМБӨ ДАБУ» 

сүзләреннән соң «ТР ДГББО» сүзләрен өстәргә; 

4.5 пунктның 11 графасында «0,2» саннарын «-» билгесе белән алмаштырырга; 

11 графада «Ярдәмче программа буенча барлыгы» «11,5» саннарын «11,3» сан-

нарына алмаштырырга; 

файдаланылган кыскартулар исемлегенә түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«ТР ДГББО» – Татарстан Республикасы дәүләт гомуми белем бирү оешмалары. 
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Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                             А.В.Песошин 


