
 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження Програми «Організація  

харчування дітей в закладах освіти Великодимерської  

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

 

 

Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій з питань планування 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків та з питань освіти, культури, туризму, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Програму «Організація харчування дітей в закладах освіти Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», що додається. 

2. Управлінню фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області передбачити кошти для реалізації даної Програми. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємства, 

інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків та з питань освіти, культури, туризму, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

Селищний голова                                           Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
смт Велика Димерка 

19 грудня 2019 року 

№ 657 ХХX-VII                                                                                                
 



Додаток 1  

до рішення селищної ради  

від  19.12.2019 р. № 657 XXX-VII 

 

 

 

 

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

 

« Організація харчування дітей в закладах освіти Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

2020 рік 

 



ПАСПОРТ 

 

1 
Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

2 
Розробник програми Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець 

програми 

- Виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради; 

- Великодимерський ліцей Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Бобрицьке 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад 

загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Великодимерської 

селищної ради Броварського району 

Київської області; 

- Комунальний заклад «Руднянське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад 

загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Великодимерської 

селищної ради Броварського району 

Київської області; 

- Комунальний заклад «Шевченківське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад 

загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Великодимерської 

селищної ради Броварського району 

Київської області; 

- Тарасівське навчально-виховне об’єднання 

«Заклад загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти Великодимерської 

селищної ради Броварського району 

Київської області 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники Програми 

- Відділ освіти виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради; 

- Великодимерський ліцей 

Броварського району Київської області; 

- Комунальний заклад 

«Бобрицьке навчально-виховне 

об’єднання  «Заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області; 

- Комунальний заклад 

«Руднянське навчально-виховне 

об’єднання  «Заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області; 

- Комунальний заклад 

«Шевченківське навчально-виховне 

об’єднання  «Заклад загальної середньої 



освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області; 

- Тарасівське навчально-виховне 

об’єднання «Заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти 

Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області 

 

5 Термін реалізації програми 2020 рік 

6 
Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші джерела, не 

заборонені законодавством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів програми  

Великодимерське навчально-виховне 

об’єднання Броварського району Київської 

області; 

 - 6 200,0 тис. грн. у тому числі загальний 

фонд – 4 200,0 тис. грн., спеціальний фонд – 

2 000,00 тис. грн.; 

Комунальний заклад «Бобрицьке навчально-

виховне об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області – 1 

350,0 тис. грн., у тому числі загальний фонд 

– 950,00 тис. грн., спеціальний фонд – 400,00 

тис. грн.; 

Комунальний заклад «Руднянське навчально-

виховне об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти » 

Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області – 1 

500,0 тис. грн. у тому числі загальний фонд – 

1 100,00 тис. грн., спеціальний фонд – 400,00 

тис. грн.; 

Комунальний заклад «Шевченківське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад 

загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Великодимерської 

селищної ради Броварського району 

Київської області – 2 200,0 тис. грн. у тому 

числі загальний фонд – 1 500,00 тис. грн., 

спеціальний фонд – 700,00 тис. грн. ; 

Тарасівське навчально-виховне об’єднання 

«Заклад загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти Великодимерської 

селищної ради Броварського району 

Київської області – 1 500,0 тис. грн. у тому 

числі загальний фонд – 1 100,00 тис. грн., 

спеціальний фонд – 400,00 тис. грн.  

8 
Головний розпорядник коштів - Виконавчий комітет 

Великодимерської селищної ради; 



9 

 

 

 

 

Розпорядник коштів нижчого рівня 

- Великодимерський ліцей 

Броварського району Київської області; 

- Комунальний заклад «Бобрицьке 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад 

загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 

області; 

- Комунальний закла«Руднянське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад 

загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Великодимерської 

селищної ради Броварського району 

Київської області; 

- Комунальний заклад 

«Шевченківське навчально-виховне 

об’єднання  «Заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області; 

- Тарасівське навчально-виховне 

об’єднання «Заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти 

Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                           Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до 

проблем молодого покоління. 

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне 

та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу 

соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування 

гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження 

здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів 

впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням. 

Харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за місцем 

навчання, відповідно до вимог, встановлених Конституцією України. Програма розроблена 

на виконання: 

 статті 25 Закону України «Про освіту»; 

 статті 5 Закону України «Про охорону дитинства»; 

 Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких 

законодавчих актів України» від 24.12.2015 року № 911-VІІІ; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; 

  постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження 

Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість» (зміни та доповнення від 18.01.2016 № 16); 

  Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; 

  бюджетного кодексу України; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

  наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.05 № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; 

 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження 

порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»; 

 інших нормативно-правових актів. 

 

Поточна ситуація в Україні зумовлює значне зниження життєвого рівня сімей, 

наближення деяких з них до групи соціального ризику. 24 грудня 2015 року Верховна Рада 

України ухвалила Закон України № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України». Цей документ містить ряд норм, якими переглядаються й обмежуються ряд 

соціальних гарантій, зокрема: 

 органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади 

забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються 

у спеціальних та інклюзивних класах, учнів 1-4 класів із малозабезпечених сімей. 

У зв’язку з цим виникає необхідність проведення органами місцевого самоврядування 

моніторингу тенденцій розвитку і, у разі необхідності, вжиття вичерпних заходів щодо 

зменшення негативного впливу реалізації зазначених ризиків, зокрема часткового 

забезпечення харчуванням за бюджетні кошти вихованців дошкільних навчальних закладів, 

що діють в рамках навчально-виховних комплексів, безкоштовного харчування учнів 5-11 

класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 



соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального 

ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Програма «Організація харчування дітей у закладах освіти Великодимерської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі – Програма) – це заходи, що 

здійснюються на місцевому рівні з метою соціальної та психологічної підтримки сімей та 

дітей, які в них виховуються, часткового забезпечення харчуванням вихованців дошкільних 

навчальних закладів, безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів із 

сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, за бюджетні кошти, сприяння вирішенню 

їх соціально-психологічних проблем. 

Забезпечення дітей харчуванням за бюджетні кошти здійснюється на підставі заяви одного 

з батьків (або осіб, що їх замінюють) та поданих підтверджуючих документів. 

 

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 Створення умов для збереження здоров’я вихованців дошкільних груп та учнів при 

навчально-виховних об'єднаннях Великодимерської селищної ради, забезпечення їх 

якісним, раціональним харчуванням; 

 Забезпечення всіх учнів закладів освіти гарячими обідами, а дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із 

сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей із сімей тимчасово 

переселених зі сходу і Криму та учасників  безкоштовним гарячим харчуванням; 

 Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя дитячого населення, 

дотримання вимог санітарного законодавства щодо умов постачання якісних 

продуктів харчування і виконання затверджених норм харчування у дошкільних 

групах навчально-виховних об'єднань та закладах загальної середньої освіти; 

 Збереження кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації працівників 

харчоблоків; 

 Соціальна та психологічна підтримка сімей та дітей, які в них виховуються, в частині 

часткового забезпечення харчуванням вихованців дошкільних груп навчальних 

закладів, безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах за позабюджетні кошти; 

 Підтримка харчування учнів, що не мають пільг, які навчаються у 1-4 класах 

навчально-виховних об'єднань Великодимерської селищної ради. 

IІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

     Основними завданнями програми є створення умов для повноцінного гарячого 

харчування: 

 дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах); дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» (заклади дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, навчально-виховні комплекси та навчально-виховні 

об'єднання);  



 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій або перебувають у зоні 

ООС (заклади дошкільної освіти та заклади загальної середньої освіти); 

 дітей з категорії «внутрішньо переміщена особа»;  

 вихованців дошкільної ланки, які не відносяться до пільгових 

категорій (навчально-виховні комплекси та навчально-виховні об'єднання); 

 учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, які не відносяться 

до пільгових категорій; 

– учнів, які відвідують групу продовженого дня (10% звільняються у 

повному обсязі від плати за харчування, 15% - на половину вартості);  

 10% від учнів 5-11 класів, які не належать до вказаних вище категорій, 

але потребують безоплатного харчування на основі рішення органів місцевого 

самоврядування;  

 осіб інших категорій, визначених рішенням органу місцевого 

самоврядування. 

 

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація Програми проводиться відповідно до чинного законодавства шляхом 

фінансування за рахунок місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством України. 

Видатки пов’язані з організацією безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму та 

учасників ООС, інших категорій вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснюються за рахунок виділених коштів з 

бюджету виконавчого комітету Великодимерської селищної ради згідно з кошторисними 

призначеннями. 

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільній 

ланці у розмірі, що становить 35 відсотків від вартості харчування на день (навчально-

виховні комплекси та навчально-виховні об'єднання). 

Розмір батьківської плати зменшується на 50 відсотків (від встановленої), якщо у 

родині є троє і більше неповнолітніх дітей. 

Батьківська плата за харчування дітей частково або повністю може вноситися в 

натуральній формі, як самими батьками, так і спонсорами, меценатами тощо. 

 

Основні показники та потреби у фінансуванні: 

 

Тарасівське НВО на 2020 рік (з 15 січня по 29 грудня 2020 р.) 

 

1. учні 5-11 класів 10% - 21;  

2. учні 5-11 класів  діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування –  

Вікова категорія 10-13 років: діти сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування – 2;   

3. учні 1-4 класів  з категорії дітей з особливими освітніми потребами – 1; 

4. учні 1-4 класів  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 4;   

5. учні 1-4 класів  дітей з цукровим діабетом (інсулінозалежні) – 1; 

6. учні 5-11 класів  дітей з цукровим діабетом (інсулінозалежні) – 1;   

7. учні 1-4 класів  з категорії «внутрішньо переміщена особа» – 2;   
8. учні 5-11 класів   з категорії «внутрішньо переміщена особа» – 1; 

9. учні 1-4 класів  діти батьків УБД –  1; 



10. учні 5-11 класів  діти батьків УБД – 5; 

11. учні з малозабезпечених сімей – 1;   

12. учні 1- 4 класів ГПД 10%  – 6; 

13. учні 1- 4 класів ГПД 15%  -  9; 

14. учні 1- 4 класів –   153; 

Всього - 208 

15. для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах – 5;   

16. кількість вихованців ЗДО – 45; 

Всього – 50 

РАЗОМ – 258 

 

Потреба у фінансуванні на 2020 рік становить 1 500,0 тис. грн. у тому числі: 

 загальний фонд – 1 100,00 тис. грн.,  

 спеціальний фонд – 400,00 тис. грн. 

 

Бобрицький НВО  на 2020 рік (з 15 січня по 29 грудня 2020 р.) 

 

1. учні 5-11 класів 10% - 14; 

2. діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 5; 

3. діти з категорії «внутрішньо переміщена особа» – 1; 

4. діти батьків УБД – 6; 

5. учні 1- 4 класів – 107; 

Всього - 133 

6. 100% діти батьків учасників бойових дій – 1; 

7. 50%  діти з багатодітних сімей – 19; 

8. кількість вихованців ЗДО – 66; 

Всього – 86  

РАЗОМ – 219  

 

Потреба у фінансуванні на 2020 рік становить 1 350,0 тис. грн. у тому числі: 

 загальний фонд – 950,4 тис. грн.,  

 спеціальний фонд – 400,00 тис. грн. 

 

Руднянське НВО  на 2020 рік (з 15 січня по 29 грудня 2020 р.) 

 

1. учні 5-11 класів 10% - 14; 

2. учні 5-11 класів  діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 1; 

3. діти батьків УБД – 3; 

4. учні 1- 4 класів ГПД 10%  – 3; 

5. учні 1- 4 класів ГПД 15% - 5; 

6. учні 1- 4 класів – 98; 

Всього - 124 

7. 100% діти батьків учасників бойових дій – 3; 

8. 50%  діти з багатодітних сімей – 2; 

9. кількість вихованців ЗДО –63; 

Всього – 68  

РАЗОМ – 192 

 

Потреба у фінансуванні на 2020 рік становить 1 500,0 тис. грн. у тому числі: 

 загальний фонд – 1 100,0 тис. грн.,  

 спеціальний фонд – 400,00 тис. грн. 



 

Шевченківське НВО на 2020 рік (з 15 січня по 29 грудня 2020 р.) 

 

1. учні 5-11 класів 10% - 21; 

2. учні 5-11 класів  діти сироти та діти позбавлені батьківськогопіклування – 2; 

3. учні 1- 4 класів ГПД 100%  – 9; 

4. учні 1- 4 класів ГПД 50%  -  12; 

5. учні 1- 4 класів – 177; 

6.   діти батьків УБД - 6; 

Всього –227 

7.   діти з категорії «внутрішньо переміщена особа» – 1; 

8.   50%  діти з багатодітних сімей – 13; 

9.   діти батьків УБД - 3; 

10. кількість вихованців ЗДО –111; 

Всього – 128 

РАЗОМ – 355 

 

Потреба у фінансуванні на 2020 рік становить 2 200,0 тис. грн. у тому числі: 

 загальний фонд – 1 500,0 тис. грн.,  

 спеціальний фонд – 700,00 тис. грн. 

 

Великодимерський ліцей на 2020 рік (з 15 січня по 29 грудня 2020 р.) 

 

1. учні 5-11 класів 10% - 79; 

2. учні 5-11 класів діти з малозабезпечених сімей – 16; 

3. учні 5-11 класів  діти сироти та діти позбавлені батьківськогопіклування – 5; 

4. діти з категорії «внутрішньо переміщена особа» – 1; 

5. діти батьків УБД – 6; 

6. учні 1- 4 класів – 599; 

7. учні 1- 4 класів ГПД 100 % - 17;    

8. учні 1- 4 класів ГПД 50%  -  21;    

Всього - 744 

9. кількість вихованців ЗДО:  

«Журавлик» - 204; 

«Барвінок» - 140; 

Всього – 344 

РАЗОМ – 1088 

 

Потреба у фінансуванні на 2020 рік становить 6 200,0 тис. грн. у тому числі: 

 загальний фонд – 4 200,0 тис. грн,  

 спеціальний фонд – 2 000,00 тис. грн. 

 

V. КОРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Організацію виконання завдань Програми як головний розпорядник коштів місцевого 

бюджету по галузі «Освіта», здійснює виконавчий комітет Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області. 

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія Великодимерської селищної 

ради з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення. 



Контроль за використанням коштів здійснюється в порядку, встановленому 

законодавством. 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

            Виконання визначених Програмою заходів дозволить: 

- забезпечення збалансованого харчування учнів  та вихованців навчально-виховних 

об'єднань Великодимерської селищної ради; 

- поліпшення якості харчування дітей; 

- покращення показників здоров’я  учнів Великодимерської ОТГ, створення умов 

для  розвитку дітей; 

- забезпечення соціального захисту учнів та вихованців пільгових категорій; 

- надання додаткової пільги, що забезпечить частково чи повністю харчуванням за 

бюджетні чи залучені кошти вихованців закладів дошкільної освіти, безкоштовним 

харчуванням учнів 1-4 класів, учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, дітей із сімей тимчасово переселених зі 

сходу і Криму та учасників ООС, допоможе поліпшити морально-психологічний 

мікроклімат у сім`ях. 

 

 

 

Секретар ради                                                         Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 


