
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

      РІШЕННЯ 
 

від 13 квітня 2020 року № 1607 

с. Лошнів Теребовлянського району       
 

 Про обласну програму розвитку  

та підтримки фінансово-господарської  

діяльності комунального підприємства  

Тернопільської обласної ради  

"Тернопільський обласний центр  

дозвілля „Терноцвіт” на 2020–2023 роки 

 

Розглянувши подання Тернопільської обласної державної адміністрації 

від 02 квітня 2020 року № 01-2269/05, враховуючи рекомендації постійної 

комісії Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи 

слова, інформації та розвитку громадянського суспільства , відповідно до 

пункту 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” Тернопільська обласна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити обласну програму розвитку та підтримки фінансово-

господарської діяльності комунального підприємства Тернопільської обласної 

ради „Тернопільський обласний центр дозвілля „Терноцвіт” на 2020–2023 роки   

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії 

Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова, 

інформації та розвитку громадянського суспільства. 

 

Голова Тернопільської обласної ради                                       В.В. ОВЧАРУК 



Затверджено 

       рішенням Тернопільської обласної ради  

       від  13 квітня 2020 року № 16071503 

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА  

розвитку та підтримки фінансово-господарської  

діяльності комунального підприємства  

Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний  

центр дозвілля „Терноцвіт” на 2020-2023 роки 

 

І. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

управління культури Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

доручення голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації від 26 лютого 2020 

року № 16/01.02-03 „Про розроблення проєкту 

обласної програми розвитку та підтримки 

фінансово-господарської діяльності 

комунального підприємства Тернопільської 

обласної ради „Тернопільський обласний 

центр дозвілля „Терноцвіт” 

3. Розробник програми управління культури Тернопільської обласної 

державної адміністрації  

4. Співрозробник програми комунальне підприємство Тернопільської 

обласної ради „Тернопільський обласний 

центр дозвілля „Терноцвіт” 

5. Відповідальний 

виконавець 

управління культури Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

6. Учасники програми управління культури Тернопільської обласної 

державної адміністрації, комунальне 

підприємство Тернопільської обласної ради 

„Тернопільський обласний центр дозвілля 

„Терноцвіт” 

7. Термін реалізації програми 2020-2023 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми  

обласний бюджет 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього: у тому 

числі 

12 813,9 тис. гривень 

 -кошти обласного 

бюджету 

11 603,9 тис. гривень 

 -кошти інших джерел 1210,0 тис. гривень 
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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

Комунальне підприємство Тернопільської обласної ради „Тернопільський 

обласний центр дозвілля „Терноцвіт” є закладом культури Тернопільської 

області.  

Заклад розпочав свою діяльність у 1993 році і займається технічним 

забезпеченням культурно-мистецьких заходів Тернопільщини. Протягом 2017-

2019 років було забезпечено культурно-мистецькі заходи, а саме: 

- заходи з нагоди дня народження Степана Бандери; 

- обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору „Нова радість 

стала”; 

- відкриття виставки і міжнародної презентації області „Благословенне 

Тернопілля” у м. Київ; 

- творчий звіт мистецьких колективів Козівського району, присвячений 

100-річчю проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки „Новий день над Україною”; 

- культурно-мистецький дитячо-юнацький фестиваль „Вставай, сонце” у 

закладах культури області та гала-концерт у м. Тернопіль; 

- Міжнародні  інвестиційні форуми „Тернопільщина Invest-2018”, 

„Тернопільщина Invest – 2019”; 

- вшанування та покладання квітів до пам’ятника Кобзареві щороку; 

- зустріч Прем’єр-міністра України В. Гройсмана у м. Тернопіль; 

- захід з нагоди вручення автомобілів для сімейних лікарів; 

- захід з нагоди Дня пам’яті та примирення, перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні; 

- заходи до Дня Європи; 

- заходи з вшанування перепоховання Т. Г. Шевченка; 

- регіональний фестиваль народних ремесел, фольклору та хореографії 

„Тернопільські обереги”; 

- свято замку у смт Залізці Зборівського району, у м. Скалат 

Підволочиського району; 

- покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченка, у м. Монастириська під 

час проведення ХХ Міжнародного фестивалю лемківської культури „Дзвони 

Лемківщини”; 

- фестиваль козацької та військово-патріотичної пісні „Молотківська 

лелека”; 

- відзначення в області Дня Конституції України; 

- заходи з нагоди Дня Державного прапора України; 

- допомога в організації та проведенні Всеукраїнської прощі у с. Зарваниця 

щороку; 

- регіональний етнофестиваль бджільництва „Медове Тернопіллля”; 

- заходи, присвячені Дню Захисника України; 

- міжобласне театралізоване свято „Збруч – ріка єднання” тощо. 

Заклад є співзасновником Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та 

юнацького пісенного мистецтва „Кришталевий жайвір”, Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу української народної пісні „Соловейко”.  
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Одним з напрямів діяльності закладу є збір, аналіз інформації про 

підготовку закладів культури області до осінньо-зимового періоду, контроль за 

станом охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, питань цивільної 

оборони; організація підготовки і подання на конкурс інвестиційних програм та 

проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, секторальної підтримки 

Європейського Союзу, грантових програм та проєктів. 

Розроблення цієї програми зумовлена необхідністю підняття на належний 

рівень системи обслуговування мешканців та гостей Тернопільщини культурно-

мистецькими заходами, збереження культурної спадщини, творчого потенціалу 

шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладу та створення необхідних 

умов для роботи колективу. 

Протягом всього періоду існування закладу надавалась фінансова 

підтримка з обласного бюджету. Станом на 01 січня 2020 року фінансування 

закладу становить 1 000,0 тис. гривень, що забезпечує видатки  лише на                

6 місяців. Прийняття цієї програми забезпечить фінансування видатків на 

виплату заробітної плати та технічний супровід проведення централізованих 

культурно-мистецьких заходів згідно з планом роботи управління культури 

Тернопільської обласної державної адміністрації та статутної діяльності 

закладу. 

Враховуючи рівень задоволення культурних потреб усіх категорій 

населення, особливо дітей та молоді, заклад для всебічної повноцінної 

діяльності, достатнього фінансування вишукує нові форми роботи. Однак, 

наявний стан матеріально-технічної бази сьогодні не дозволяє робити 

перспективних планів щодо подальшого розвитку закладу.  

 

ІІІ. Визначення мети програми 

 

Основною метою програми є доступ до національного культурного 

надбання, участь у культурному житті мешканців малих міст і сіл, збільшення 

обсягів власних надходжень закладів культури, створення умов для розвитку 

аматорської народної творчості, сприяння у проведенні культурно-мистецьких 

заходів, концертів самодіяльних колективів, конкурсів художньої 

самодіяльності, промоція української культури в усіх її виявах. 

Мета програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку області. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 

Розв’язання проблем можливе шляхом: 

- збереження та розвитку існуючого закладу культури, зміцнення 

матеріально-технічної бази; 

- придбання звукотехнічного обладнання та можливості його використання 

для проведення обласних фестивалів, заходів, концертів; 

- розширення можливостей для надання платних послуг;  

- сприяння створенню умов для реалізації творчого потенціалу жителів 

Тернопільщини як у власних інтересах так і в інтересах громади; 
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- сприяння процесам відродження і розвитку української національної 

культури та культур народів, які проживають в Україні, формування почуття 

національної гідності та патріотизму; 

- здійснення технічного забезпечення (звук, світло, сцена) культурно-

мистецьких заходів: художніх звітів, фестивалів, конкурсів, концертів, пісенних 

свят; 

Фінансове забезпечення заходів, визначених програмою, 

здійснюватиметься у межах видатків, передбачених в обласному бюджеті на 

відповідний рік, та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених 

чинним законодавством України. 

Форми і методи розв’язання проблем, зазначених у програмі, 

реалізовуватимуться відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів, 

які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування 

галузі культури. 

Реалізація програми розрахована на 4 роки.  

 

Ресурсне забезпечення програми 

тис. гривень 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Обсяг ресурсів тис. гривень  Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

Обсяг ресурсів 

усього, 

у тому числі 

2329,8 3859,8 3831,2 2793,1 12813,9 

обласний бюджет 2129,8 3559,8 3481,2 2433,1 11603,9 

кошти інших 

джерел 

200,0 300,0 350,0 360,0 1210,0 

 

V.  Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Основним завданням програми є технічне забезпечення відзначення 

державних свят, ювілеїв, видатних подій загальнодержавного і регіонального 

рівнів та вшанування видатних особистостей. 

Забезпечення умов для проведення культурно-мистецьких заходів, 

зокрема, монтування та встановлення сцени, звукотехнічного обладнання дасть 

змогу провести 30-40 культурно-мистецьких заходів щороку на належному 

рівні, залучати до мистецьких заходів більшу кількість професійних та 

аматорських колективів, урізноманітнити культурне дозвілля населення, 

реалізовувати проєкти патріотичного спрямування. 

Робота з міжнародними фондами, програмами, організаціями, фестивалями 

забезпечить проведення 4-х гала-концертів, конкурсів, оглядів щороку. 

Зміцнення стану матеріально-технічної бази дозволить забезпечити 

проведення щороку 5-ти благодійних заходів для інвалідів, дітей з багатодітних 

сімей, пенсіонерів, сиріт та інших категорій малозабезпечених верств 

населення, концертів   для   родин воїнів, загиблих    у зоні   антитерористичної  
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операції, операції Об’єднаних сил, військовослужбовців Збройних Сил України. 

Поповнення статутного капіталу дасть змогу придбати основні засоби, 

зокрема, 4 акустичні системи L-Acoustics, підсилювач потужності, процесор, 

мікшерний пульт Waves LVI 32, що дозволить перевести надання послуг 

населенню області на якісно новий технічний рівень та зменшить витрати на 

проведення заходів. 

Придбання LED-екрану 4 x 6 м створить комфортні умови для учасників та 

гостей під час проведення масових заходів шляхом демонстрації їх на екрані. 

Придбання автотранспорту зменшить витрати на транспортні послуги для 

перевезення обладнання. 

Організація студії звукозапису дозволить надавати послуги із створення 

високоякісних фонограм, записів на електронні носії культурно-мистецьких 

заходів Тернопільщини. 
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Результативні показники обласної програми 

 розвитку та підтримки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства  

Тернопільської обласної ради „Тернопільський обласний центр дозвілля „Терноцвіт” на 2020-2023 роки 

 

№ 

з/п 

Назва показника  Одиниця 

виміру 

2020 

рік  

 2021 

рік 

 2022 

рік 

 2023 

рік 

 Всього за 

період дії 

програми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показники затрат програми 

1 Плановий обсяг видатків на здійснення технічного 

забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів за 

рахунок коштів місцевих бюджетів 

тис. грн 300,0 400,0 500,0 500,0 1700,0 

Показники  продукту програми 

1 Кількість заходів, які забезпечують організацію 

культурного дозвілля населення 

од. 33 35 37 40 145 

2 Кількість колективів, що беруть участь у заходах од 321 345 379 390 1435 

3 Обсяг власних надходжень від виконання заходів 

програми 

тис. грн 200,0 300,0 350,0 360,0 1210,0 

Показники  ефективності програми 

1 Середні витрати на реалізацію одного заходу за рахунок 

загального фонду 

тис. грн 9,1 11,4 13,5 12,5 11,7 

 Середні витрати на реалізацію одного заходу за рахунок 

власних надходжень 

тис. грн 6,1 8,6 9,5 9,0 8,3 

Показники  якості програми 

1 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому 

періоді відповідно до фактичного показника попереднього 

періоду 

% 101,0 106,1 105,7 108,1 105,2 

2 Динаміка збільшення кількості учасників заходів у 

плановому періоді відповідно до фактичного показника 

попереднього періоду 

% 101,0 107,5 109,9 102,9 105,3 

3 Динаміка збільшення власних надходжень у плановому 

періоді відповідно до фактичного показника попереднього 

періоду 

% 110,0 138,6 116,7 114,3 119,9 
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VI. Напрями діяльності та заходи програми 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Виконавці Фінансування  Очікуваний 

результат Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 тис. гривень 

у тому числі 

2020 2021 2022 2023 

1. Участь у 

проведенні 

державних 

свят, ювілеїв, 

видатних подій 

загально-

державного і 

регіонального 

рівнів та 

вшанування 

видатних 

особистостей, 

підтримка 

фестивалів і  

заходів  

мистецько-  

патріотичного 

спрямування 

1.1.Забезпечення 

умов для 

проведення 

культурно-

мистецьких 

заходів: 

монтування та 

встановлення 

сцени, звуко-

технічного 

обладнання 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

обласний 

бюджет 

300,0 400,0 500,0 500,0 Технічне 

забезпечення в 

середньому 

щороку 35-40 

культурно-

мистецьких 

заходів, 

державних свят, 

звітів на 

належному рівні. 

Збільшення 

кількості 

мистецьких 

заходів, 

залучення до 

мистецьких 

заходів більшої 

кількості 

професійних 

виконавців та 

аматорів, вихо-

вання 

патріотизму у 

молодого 

покоління. 

 Реалізація 
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проєктів 

патріотичного 

спрямування, 

урізноманітнення 

культурного 

дозвілля 

населення 

1.2.Робота з 

міжнародними 

фондами, 

програмами, 

організаціями, 

фестивалями 

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

кошти інших 

джерел 

100,0 150,0 200,0 180,0  Забезпечення 

проведення в 

середньому 

щороку 4-х гала-

концертів, 

конкурсів, 

оглядів  

1.3.Звукотехнічне 

забезпечення 

проведення 

благодійних 

заходів для 

інвалідів, дітей з 

багатодітних сімей, 

пенсіонерів, сиріт 

та інших категорій 

малозабезпечених 

верств населення 

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

кошти інших 

джерел 

50,0 50,0 50,0 50,0  Звукотехнічне 

забезпечення 

проведення 

щороку в 

середньому 5-ти 

благодійних 

заходів для 

інвалідів, дітей з 

багатодітних 

сімей, 

пенсіонерів, 

сиріт та інших 

категорій 

малозабезпече-

них верств 

населення, 

концертів для 

родин воїнів, 
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загиблих в зоні 

АТО, операції 

Об’єднаних сил.  

 Участь у про-

веденні заходів 

для 

військовослуж-

бовців Збройних 

Сил України. 

 Усього     450,0 600,0 750,0 730,0  

2. Забезпечення 

діяльності та 

зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

підприємства 

2.1.Придбання 

звукотехнічного 

обладнання 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

обласний 

бюджет 

270,0 600,0 600,0 600,0  Придбання 4-х 

акустичних 

систем  

L-Acoustics, 

підсилювача 

потужності, 

процесора, 

мікшерного 

пульта  

Waves LVI 32. 

 Переведення 

надання послуг 

населенню 

області на якісно 

новий технічний 

рівень дасть 

змогу зменшити 

витрати на 

проведення 

заходів. 

2.2.Придбання 

автотранспорту 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласний 

бюджет 

  900,0   Зменшення 

транспортних 

витрат для 
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обласної 

державної 

адміністрації, 

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

забезпечення 

проведення  

заходів  

2.3.Придбання 

LED-екрану 4м*6м 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

обласний 

бюджет 

 1000,0    Створення 

комфортних умов 

для учасників та 

гостей під час  

проведення 

масових заходів 

шляхом 

демонстрації 

заходів на LED-

екрані 

2.4.Виплата 

заробітної плати з 

нарахуваннями, 

оплата 

комунальних 

послуг,  

 транспортні та 

інші витрати, що 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

комунальне 

підприємство 

обласний 

бюджет 

1559,8 1559,8 1481,2 1333,1  Забезпечення 

сталого 

функціонування 

та беззбиткової 

діяльності, 

оплата 

комунальних 

послуг, послуг з 
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забезпечують 

стабільну роботу 

закладу 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

оренди 

приміщення для 

зберігання сцени 

та сценічного 

обладнання 

 Усього:    1829,8 3159,8 2981,2 1933,1  

3. Організація  

студії звуко-

запису, 

видавнича 

діяльність 

3.1.Створення 

музичного фонду 

записів творчих 

професійних та 

аматорських 

колективів і 

виконавців 

Тернопільщини 

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

кошти інших 

джерел 

50,0 50,0 50,0 60,0 Надання послуг 

із створення 

високоякісних 

фонограм, 

записів на 

електронні носії 

культурно-

мистецьких 

заходів 

Тернопільщини, 

оренда 

приміщення 

студії 

3.2.Видавництво 

каталогів 

культурно-

мистецьких заходів 

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

кошти інших 

джерел 

 50,0 50,0 70,0 Книговидавни-

цтво. Створення 

видавничої 

продукції 

 Усього:    50,0 100,0 100,0 130,0  

4. Організація 

підготовки і 

подання 

інвестиційних 

4.1.Аналіз проєктів 

запропонованих 

закладами 

культури області та 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

- не 

потре-

бує 

фінан-

не 

потре-

бує 

фінан-

не 

пот-

ребує 

фінан-

не 

потре-

бує 

фінан-

Покращення 

матеріально-

технічного стану 

закладів 
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програм 

регіонального 

розвитку, що 

можуть 

реалізовува-

тися за рахунок 

коштів 

державного 

бюджету, 

грантів, 

секторальної 

підтримки 

Європейського 

Союзу 

контроль за їх 

виконанням 

державної 

адміністрації, 

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

суван-

ня 

суван-

ня 

суван-

ня 

суван-

ня 

культури області 

за рахунок 

інвестицій, 

державних та 

позабюджетних 

коштів 

5. Зміцнення та 

покращення 

стану 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

культури 

області.  

 

5.1.Організація 

роботи з 

підготовки 

закладів культури в 

осінньо-зимовий 

період, виконання 

заходів з 

енергоефективно-

сті та  

енергозбереження 

контроль за станом 

опалюваності 

закладів 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр 

дозвілля 

„Терноцвіт” 

- не 

потре-

бує 

фінан-

суван-

ня 

не 

потре-

бує 

фінан-

суван-

ня 

не 

потре-

бує 

фінан-

суван-

ня 

не 

потре-

бує 

фінан-

суван-

ня 

Готовність 

закладів 

культури до 

роботи в осінньо-

зимовий період, 

скорочення 

споживання 

енергоносіїв 

шляхом 

впровадження 

енергоефектив-

них заходів та 

системи 

енергетичного 

моніторингу  

„Е Менеджмент 

24” в закладах 

культури області 
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6. Організація 

дотримання 

вимог 

законодавства 

нормативних 

документів у 

галузі 

техногенної та 

пожежної 

безпеки, 

цивільного 

захисту, 

охорони праці 

6.1.Забезпечення 

виконання плану 

цивільного 

захисту, пожежної 

безпеки і охорони 

праці у галузі 

культури області.  

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації,  

комунальне 

підприємство 

Тернопільської 

обласної ради 

„Тернопільський 

обласний центр  

дозвілля 

„Терноцвіт” 

- не 

потре-

бує 

фінан-

суван-

ня 

не 

потре-

бує 

фінан-

суван-

ня 

не 

потре-

бує 

фінан-

суван-

ня 

не 

потре-

бує 

фінан-

суван-

ня 

Покращення 

техногенної та 

пожежної 

безпеки, 

цивільного 

захисту, охорони 

праці  в закладах 

культури області 

 Разом:  

у тому числі  

  12813,9 2329,8 3859,8 3831,2 2793,1  

 обласний 

бюджет 

  11603,9 2129,8 3559,8 3481,2 2433,1  

 кошти інших 

джерел 

  1210,0 200,0 300,0 350,0 360,0  

 



VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на 

управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації. Виконавці 

інформують про хід і результати виконання заходів програми та надають пропозиції 

з удосконалення її реалізації вказаному управлінню щороку до 10 січня упродовж 

терміну дії програми. 

 Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації 

узагальнює інформацію щодо виконання заходів програми протягом 2020-2024 років 

та надає її департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної 

державної адміністрації щороку двічі на рік до 10 січня та до 10 липня. 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату Тернопільської обласної ради                                             І.Г. БАБІЙЧУК  

 

 

Шергей Г.П. 
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