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ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                        19 жовтня  2021 року, 15.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 35 осіб. 

Присутні: 25 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Черевко Н.П., 

головний інженер Комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району в м. Києві» Столяр 

В.В. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 25 

членів Громадської ради із 35. Таким чином засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації правомочне. 

Павленко А.М. запропонував розпочати засідання Громадської ради. 

Вирішили:  

Відкрити засідання Громадської ради. 

Голосували: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який запропонував затвердити 

наступний проект порядку денного Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про роботу КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва. 

Доповідач: Столяр В.В. 

mailto:gr_drda@ukr.net


 

2. Про стан виконавської дисципліни у Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та включення до нього 

окремих осіб. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

3. Про затвердження експертів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

4. Про Правила офіційної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації в ВАЙБЕРі. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

5. Про  роботу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації до кінця 2021 року. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

6. Про обрання секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

7. Про затвердження нового офіційного бланку Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Вирішили: 
Затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про роботу КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва. 

Доповідач: Столяр В.В. 

 

2. Про стан виконавської дисципліни у Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та включення до нього 

окремих осіб. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

3. Про затвердження експертів Громадської ради при Дніпровській 

районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 



4. Про Правила офіційної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації в соціальних мережах 

інтернет та месенджерах. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

5. Про  роботу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації до кінця 2021 року. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

6. Про обрання секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

7. Про затвердження нового офіційного бланку Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Голосували: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Перше питання порядку денного. 

«Про роботу КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва» 

 

Слухали: головного інженера Комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району в м. 

Києві» Столяра В.В., який доповів, що 22.10.2021 року в місті Києві буде 

розпочато опалювальний сезон. По графіку погодженому з КП "Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» 

будинки, які знаходяться в зоні обслуговування ТОВ «Євро-реконструкція» 

будуть підключені протягом 10 днів від початку опалювального сезону, а  

будинки, які знаходяться в зоні обслуговування КП «Київтеплоенерго» будуть 

підключені протягом 7 днів від початку опалювального сезона. 

     Він також поінформував, що усі будинкові лічильники тепла знаходяться 

на балансі КП «Київтеплоенерго». Станом на 19.10.2021 173 лічильника 

потребують повірки, а 32 потребують ремонту та повірки. В тих  будинках, де 

лічильники тепла не будуть введені в експлуатацію з початком включення 

опалення, нарахування буде здійснюватися на основі споживання теплової 

енергії минулого опалювального сезону.  

     Столяр В.В. надав інформацію, що у Дніпровському районі міста Київ 

встановлено близько 1422 ліфта.  Більше 700 ліфтів відпрацювало більше 25 

років та потребують заміни. На 2021 рік планувалась заміна 118 ліфтів. Станом 

на 19.10.2021 замінено один ліфт у будинку за адресою  вул. Космічна, 6. 

Ведуться роботи по заміні ліфта у будинку розташованому за адресою вул. 

Миколайчука, 11. 20 жовтня планується запуск до роботи ліфта у будинку 



розташованому за адресою вул. Тичини, 6. Якщо до кінця року роботи по 

заміні та модернізації ліфтів не будуть виконані, ці роботи будуть перехідними  

на наступний рік.  

     У місті Київ існує програма співфінансування, згідно якої роботи по заміні 

та модернізації ліфтів сплачують мешканці у розмірі 5% від суми вартості 

робіт, а 95% за рахунок Державного бюджету. Також ця програма працює по 

всіх видах ремонтів, зокрема: капітальний ремонт сходових клітин, 

капітальний ремонт покрівлі, капітальний ремонт інженерних мереж. Також 

    Стосовно утилізації автомобільних покришок Столяр В.В. поінформував, 

що було протокольне доручення міського голови Кличка В.В. та був 

заключений договір на утилізацію шин з ТОВ «Укрекобіологія» на суму 49000 

гривен. На дану суму було вивезено на утилізацію по зверненням мешканців 

біля 25000 використаних покришок.  

 Щодо штатного забезпечення  КП "Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва». Згідно штатного розкладу 

КП повинно бути 1500 працівників, але в наявності є близько 960. 

Забезпеченість робітниками комплексного прибирання становить 56% від 

штатного розкладу. Їх середня заробітна плата  становить 15180 гривень.  

Забезпеченість робітниками, які займаються ремонтами, становить 72% Їх 

середня заробітна плата -14000 гривень 

     Члени Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації підняли наступні питання: 

- від  Симоненко Михайла Васильовича-щодо кількості ліфтів, по яким 

планувались роботи по заміні та модернізації. 

Відповідь: ця кількість сформована за уваги минулорічного періоду та є 

перехідною в зв’язку з тим, шо в минули рокі ця програма не 

виконувалась в повному обсязі. 

- від Шашкіної Людмили Олексіївни-щодо стану ліфта, розташованого в 

будинку за адресою вул. Райдужна 21. На якому етапі перебуває 

узгодження документів щодо заміни ліфта, чому у кошторисі є 

формулювання «капітальний ремонт» замість формулювання «заміна», 

та чому збільшився кошторис у два рази після підписання договору? 

Відповідь: замовником  цієї заміни виступає Управління капітального 

будівництва  Дніпровської районній в місті Києві державної 

адміністрації. КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м. Києва» є виконувачем робіт та 

оформлює відповідну документацію. 

Голова Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленко А.М запропонував доручити 

Шашкіной Людмилі Олексіївні, заступнику голови Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, голові 

комітету з питань громадського моніторингу сформувати запит до 

органів влади відповідальних за це питання.  

- від Ковальчук Ірини Миколаївни- щодо процедури встановлення або 

ремонту лічильника тепла, який був вкрадений, або не працює. 

Відповідь: у першу чергу мешканці мають направити звернення на 

генерального директора КП «Київтеплоенерго» Бінда В’ячеслава 



Євгеновича або на ім’я директора СП «Енергозбут» КП 

«Київтеплоенерго» Лопатіна Костянтина Олександровича. Саме вони 

очолюють підприємства, які безпосередньо займаються технічним 

забезпеченням вузлів обліку. Комунальне підприємство «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району в м. 

Києві» не займається обслуговуванням лічильників тепла, а займається 

тільки їх збереженням. 

Голова Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленко А.М запропонував доручити 

Ковальчук Ірини Миколаївні, заступнику голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації-голоі 

комітету з питань комунікацій, інформації та консультацій з 

громадськістю провестина зустріч з представниками КП 

«Київтеплоенерго» та СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» з метою 

відзвітування ними щодо використання внесків за обслуговування, які  

сплачували мешканці за попередній період. 

- від Кулика Олега Володимировича- щодо нормативних документів, на 

підставі яких КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва здійснює планування робіт з 

капітальних та поточних ремонтів житлового фондурайону, та 

утриманню прибудинкових територій.Відповідь: діє наказ № 76 від 

17.05.2005  Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства,згідно якого Комунальне підприємство 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 

району в м. Києві» проводить весняний та осінній огляд та складає акти 

з фіксацією реального технічного стану обладнання житлового або 

нежитлового фонду. Ці акти є підставою для ініціації процедури 

поточного або капітального ремонту з урахуванням звернень на 

контактний центр та письмових заяв дніпровчан. 

- від Бурлі Олександра Юрійовича- щодо кадрового питання в житлово-

експлуатаційної дільниці ЖЕД – 412. 

Відповідь: попередній керівник житлово-експлуатаційної дільниці 

ЖЕД-412 звільнився за станом здоров’я. Наказом по КП було 

призначено нового керівника. Питання стосовно стану комплектації 

особистого складу житлово-експлуатаційної дільниці ЖЕД-412 в  КП 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 

району в м. Києві» не розглядалось..  

Голова Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленко А.М надав інформацію щодо звернень 

до Громадської ради про складну кадрову ситуацію у житлово- 

експлуатаційноій дільниці ЖЕД – 412. 

Він запропонував   доручити Шашкіной Людмилі Олексіївні, заступнику 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації-головою комітету з питань громадського 

моніторингу ініціювати проведення громадського моніторингу кадрової 



ситуації у житлово- експлуатаційної дільниці ЖЕД-412 з урахуванням 

звернень до контактного центру 1551 «Контактний центр міста Києва» . 

- від Ковальчук Ірини Миколаївни-щодо стану наповнення теплоносієм 

систем теплозабезпечення у мікрорайоні «Березняки». Зокрема за 

адресами вул. Березняківська, 12 та Миколайчука, 19. 

Відповідь: Причиною відсутності теплоносія може бути пошкодження 

зовнішньої мережі теплопостачання. Пообіцяв перевірити. 

- від Шашкіної Людмили Олексіївни-щодо відсутності гарячого 

водопостачання у будинку, розташованого за адресою вул. Бойченка, 10. 

Відповідь: запропонував вирішити це питання у телефонному режимі. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію та відповіді на запитання головного інженера 

Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району в м. Києві» Столяра В.В. взяти 

до відома. 

2. Доручити Шашкіной Людмилі Олексіївні, заступнику голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, голові комітету з питань громадського моніторингу 

сформувати запит до органів влади відповідальних за це питання.  

3. Доручити Ковальчук Ірини Миколаївні, заступнику голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації-голоі комітету з питань комунікацій, інформації та 

консультацій з громадськістю провестина зустріч з представниками КП 

«Київтеплоенерго» та СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» з метою 

відзвітування ними щодо використання внесків за обслуговування, які  

сплачували мешканці за попередній період. 

4. Доручити Шашкіной Людмилі Олексіївні, заступнику голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації-головою комітету з питань громадського моніторингу 

ініціювати проведення громадського моніторингу кадрової ситуації у 

житлово- експлуатаційної дільниці ЖЕД-412 з урахуванням звернень до 

контактного центру 1551 «Контактний центр міста Києва». 

 

Голосували: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Друге питання порядку денного. 

«Про стан виконавської дисципліни у Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та включення до нього окремих 

осіб» 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який запропонував затвердити проект 

порядку денного Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, який запропонував розширити оцінку виконавської 

дисципліни не тільки присутністю  на засіданнях Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, але й 
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показниками фактичної роботи кожного члена Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. Також він 

наголосив на те, що у наступному 2022 році на засіданні Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації будуть заслухані 

звіти голівв комітетів та членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації, що здійснюють громадський моніторинг 

міських цільових прогам, про виконану роботу. 

 

Вирішили:  

1.  Попередити членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації про особисту відповідальність згідно пункту 4.3 

Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  

2. Членам Громадської ради, які пропустили засідання Громадської ради, 

надати до 27 жовтня 2021 року, у відповідності до п. 3.20 Регламенту 

Громадської ради, письмові пояснення щодо причин їх відсутності на 

засіданнях Громадської ради. 

3. Взяти до відома, що, відповідно до Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, у разі не 

виконання пункту 2 цього рішення зазначені пропуски будуть автоматично 

вважатись як такі, що здійснені без поважних причин. 

4. Відповідно до пункту 4.3  Положення про Громадську раду при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та  

пункту 3.20  Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації припинити членство в Громадській раді при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації представника 

громадської організації «Спілка осіб з інвалідністю «Побратими за майбутнє» 

Острикова Михайла Валентиновича та представника громадської організації 

«Особливі можливості» Білявську Олену Іванівну. 

5. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

внести зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації "Про затвердження складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації" щодо виключення зі складу 

Громадської ради представника громадської організації «Спілка осіб з 

інвалідністю «Побратими за майбутнє» Острикова Михайла Валентиновича, 

представника громадської організації «Особливі можливості» Білявської 

Олени Іванівни та представника  громадської організації «Центр туризму 

інвалідів м. Києва» Селюк Ірини Миколаївни. 

6. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

внести зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації "Про затвердження складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації" щодо включення до складу 

Громадської ради представника благодійного фонду "Захист України" Рекуна 

Андрія Андрійовича, представника громадської організації "Люди з 

обмеженими можливостями "Об'єктивна рівність" Кулініч Юлію Андріївну та 

представника громадської організації "Реформи, інвестиції, порядок" Д’ячкова 

Валерія Івановича.   



7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленко А.М. 
 

Голосували: «за» –   25    , «проти» –   0  , «утримались» –  0. 

Третє питання порядку денного. 

«Про обрання секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив про необхідність 
обрання нового секретаря Громадської ради у зв’язку з припиненням членства 
в Громадській раді Селюк Ірини Миколаївни, представника  громадської 
організації «Центр туризму інвалідів м. Києва».  
Голова Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., запропонував на посаду секретаря Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.   

 кандидатуру Шишацького Д.А. –представника Спілки об’єднань громадян 

«Благоустрій Дніпровського району м. Києва» 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

Вирішили:  

Обрати секретарем Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації  Шишацького  Дмитра  Анатолійовича–

представника Спілки об’єднань громадян «Благоустрій Дніпровського району 

м. Києва».           . 

 

Голосували: «за» -24, «проти» - 0, «утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

 

Четверте питання порядку денного. 

«Про затвердження експертів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації» 

Слухали: 

Павленка А.М., який запропонував затвердити експертами Громадської ради 

Попенка Олега Івановича та Янчук Віру Василівну; 

Кругляка М.С., який запропонував на посаду експерта Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації кандидатури 

Щебльова Ігора Анатолійовича, Усенко Ігора Володимировича, Картозії 

Лаліти Шалвівни; 

Резниченка В.О., який запропонував на посаду експерта Громадської ради 

кандидатуру Тімкової Наталії Володимирівни; 

Симоненка М.В, який запропонував на посаду експерта Громадської ради 

кандидатуру Левітаса Геннадія Григоровича; 



Холкіна О.А., який запропонував на посаду експерта Громадської ради 

кандидатуру Кравченко Поліни Леонідівні. 

 

Вирішили: 

1. .Призначити експертами Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Попенка Олега Івановича, Янчук Віру 

Василівну, Левітаса Геннадія Григоровича; Кравченко Поліну Леонідівну; 

Тімкову Наталію Володимирівну. 

2.Усім кандидатам на посаду експерта Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації до 27.10.2021 надати повний 

пакет документів, встановлений Порядком призначення експертів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації.    

3. По кандидатурам Щебльова Ігора Анатолійовича, Усенко Ігоря 

Володимировича, Картозії Лаліти Шалвівни прийняти рішення після 

співбесіди Шашкіної Л.О. з кожним з них. 

 

Голосували: «за» -25, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

П’яте питання порядку денного. 

«Про  роботу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до кінця 2021 року» 
 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив про загрозу введення 

у місті Києві «помаранчевої зони карантину». На засіданні Правління 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації від 11 жовтня 2021 року  головам комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації було 

запропоновано скласти плани роботи до кінця 2021 року. Цей план повинен 

включати в себе деталізований перелік завдань кожному члену Громадської 

ради, який входить до складу відповідного комітету. 

Вирішили:  

1. Інформацію голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації взяти до відома. 

2.  Головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до 20 жовтня надати в Секретаріат плани роботи 

комітетів до кінця 2021 року. 

3. Контроль за виконанням зазначеного питання покласти на першого 

заступника  голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» -25, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Шосте питання порядку денного. 



«Про Правила офіційної групи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації в месенджері Вайбер» 
Слухали: заступника голови  Комітету з питань комунікацій, інформації та 

консультацій з громадськістю Мітюка С.О. Він повідомив, що в зв’язку з 

ситуацією, що склалася в існуючій групі Громадської ради  у месенджері 

Вайбер,  виникла необхідність у створенні нової офіційної групи Громадської 

ради  виключно для розміщення офіційної інформації, що стосується роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, організації і проведення голосування по рішенням Громадської 

ради. При цьому для неформального спілкування членів Громадської ради 

слід залишити існуючу групу у месенджері Вайбер.  

     За дорученням Павленка А.М.   робочою групою були  напрацьовані 

Правила офіційної групи Громадської ради при Дніпровській районній в м. 

Києві державній адміністрації месенджері Вайбер.  

 

Вирішили: 

1. Затвердити Правила офіційної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в мсті Києві державній адміністрації месенджері Вайбер, що 

додаються. 

2. Визначити адміністратором  офіційної групи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у месенджері 

Вайбер голову Громадської ради Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» -25, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Сьоме питання порядку денного. 

«Про затвердження нового офіційного бланку Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

Слухали: Павленка А.М., який  запропонував внести зміни в офіційний бланк   

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. Попередньо макет був запропонований для ознайомлення 

кожному члену Громадської ради. 

Вирішили:  

Затвердити новий бланк Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» -25, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Громадської ради                                      Павленко А.М. 

Секретар Громадської ради                                    Шишацький Д.А. 

 


