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ПРОТОКОЛ

громадських слухань щодо

«Проведення робіт щодо екологічного покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №З на
р. Стрижень у м. Чернігів»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2018326400

1401 7, м. Чернігів, вул .. Івана Мазепи, 23
(місце проведення громадського слухання)

від 14 серпня 2019 року
Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості f./ осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком
до цього протоколу.

м. Чернігів

Порядок денний:

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.
З. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття
громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.
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Слухали:

1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня .2017 р. № 989, він уповноважений головувати на громадських
слуханнях.

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій
громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

З. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий
регламент:

на вступне слово головуючого - до S хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання - до /Sхв.;

на кожну з -=- співдоповідей - до 3-хв.;

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до --=-- хв.;

на зареєстровані виступи .е обговоренні - до-=- хв.;

на інші виступи в обговоренні - до 3 хв.;

на підбиття підсумків та закриття слухань - до ..2,---хв.

2. Доповідь суб' єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.
Слухали:

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля
· hи-на ,.g~~~ ~~

/

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
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2. Доповідь іншого учасника

~д'~$Рl ~~~

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
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3. Запитання та відповіді ло доповілачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається бе-зпосередньо на
громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)"

.
І н~ ! Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає) Відповідь, якщо надавалася
І (із зазначенням особи, що її надає)
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4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, п~опо:зиції, та відповіді на них)*

No Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи. що їх подає) J Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи .. що її надає)

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауваж•...-нь і пропозицій громадськості та
закриття громадських слухань.

Слухали::t~~~ /#~Р~~~/а?t$Щ• ~aW.<l ~ ~~,а.
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До протоколу донаються:
1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на -10 арк.

2. Журнал (відоміс гь) реєстрації виступів учасників гро:v1адських слухань на ~ арк.
3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на tJJ{,, арк.

4. Письмові заувап,сння та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на J арк.

5. Відповіді субєкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань, на::=_ арк.

б. Аудіо- та/або вілсозапис громадських слухань.

Головуючий
(пшпис) ~,

(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.
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ЖУРНАЛ (ВЩОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

«Проведення робіт щодо екологічного покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на
р. Стрижень у м. Чернігів»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справау Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2018326400

1401 7, м. Чернігів, вул .. Івана Мазепи, 23
(місце проведення громадського слухання)

від 14 серпня 2019 року м. Чернігів

Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса

.№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса · Підпис*
представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для ЮРИДИЧНИХ осіб) осіб)
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
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Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний

Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон
проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*

представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб) І/
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону Украіни "Про захист персональних даних".
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Прізвище, ім'я, Рік \

по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний
Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон
проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*

представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)
(для юридичних осіб) осіб) -
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*· Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
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Прізвище, ім'я, Рік \

по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний
Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон
проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*

представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб)
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*
представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для: юридичних осіб) осіб)
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



No

Прізвище, ім'я,
по батькові (для фізичних осіб)
або ~різвище, ім'я, по батькові
представника і найменування

для юридичних осіб

Рік
народження

(для
фізичних

осіб

Контактний
телефон

Адреса реєстрації або фактична адреса
проживання (для фізичних осіб) або адреса

місцезнаходження (для юридичних осіб)
Підпис*
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
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Прізвище, ім'я, Рік \

по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний
Адреса реєстрації або фактична адреса

№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон
проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*

представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)
(для юридичних осіб) осіб) -

~ f~ C-f-1 ((V (j), (2
(Х!

--- - .
(dвJXJ1YO Ь- Ь, r

-•

t/3
-

,ае:, е-1(_ І{ lf~J1k_.7 1/(Jf•v-"

j() 1ІУ4 ;-011,· ~~ rіц ti-

~~)~pv
,,""

у Dд~~л

~о/.,
~

/J О,
Й'

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
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Прізвище, ім'я, Рік
по батькові (для фізичних осіб) народження

Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса
№ або прізвище, ім'я, по батькові (для

телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*
представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб)
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* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



Прізвище, ім'я, Рік \
,

по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса
№ або прізвище, ім'я, по батькові (для телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис*

представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)
(для юридичних осіб) осіб) - ~~ --1:Jло,о.р с_ в. -
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" Підпис особи, що д _ ., ua обвобку пеосональних 11аних вілповілно ло Зякпнз, Укnаі·нu "Пnn -taYu.-т nPn.-nпa п1..ппУ п"'пuv"
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Прізвище, ім'я, Рік \ ,

по батькові (для фізичних осіб) або народження Контактний
Адреса реєстрації або фактична адреса

№ ~різвище, ім'я, по батькові (для проживання (для фізичних осіб) або
представникаінайменування(для фізичних телефон адреса місцезнаходження (для Підпис*

ЮРИДИЧНИХ осіб) осіб) юридичних осіб)

_ _;::::;>
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Головуючий І~~#
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
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ЖУРНАЛ (ВЩОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

«Проведення робіт щодо екологічного покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №З на р.
Стрижень у м. Чернігів»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу па довкілля№ 2018326400

1401 7, м. Чернігів, вул.. Івана Мазепи, 23
(місце проведення громадського слухання)

від 14 серпня 2019 року м. Чернігів

№
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я,

по батькові представника (для юридичних осіб
Посада / найменування юридичної особи Підпис*

/

{?Ш-WJ1~4t.- ~..-l-l'k.#.p

ц;ич''ГtJ.ц ,Іи½о r. /,и.,~
3/~~~~ ~І~чр~

* Підпис особи, що дає згоду па обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персона
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№
з/п

Прізвище, ім'я,
по ба!ькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я,

по батькові представника _{_для юридичних осібJ

Посада/ найменування юридичної особи Підпис"

Головуючий (підпис)
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закон/України "Про захист персональних даних".
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ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли

протягом громадських слухань щодо

«Проведення робіт щодо екологічного покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №З на
р. Стрижень у м. Чернігів»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2018326400

1401 7, м. Чернігів, вул.. Івана Мазепи, 23
(місце проведення громадського слухання)

від 14 серпня 2019 року м. Чернігів

№ Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних Загальна кількість Підпис*осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції аркушів
~·
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Головуючий
(підпис)

~dм ~/С.
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону ,України "Про захист персональних даних".
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Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації

l
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Питання та зауваження до Звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої" діяльності «Реконструкція
об'єкту «Екологічне покращення гідрологічного

. режиму та санітарного стану водойми № З в
районі вулиці Стрілецькоїум. Чернігові»

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція
о?' єкту «Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану
водойми № З в районі вулиці Стрілецької у м. Чернігові» виконаний не повно,
поверхнево, без дотримання вимог додатку 4 до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля (відомості, що мають бути
наведені в кожному розділі), а саме:

1. · мають місце розбіжні дані наведених відомостей (витрата
дизпалива, проведення зварювальних робіт, вплив від земляних робіт, тощо),

2. . потребують уточнення деякі результати розрахунків (валові викиди
забруднюючих речовин в атмосферу, розрахунки розсіювання не відповідають
результатам розрахунків у Звіті, використані фонові концентрації у розрахунках
розсіювання не відповідають довідці (додаток 7), інші;

. 3. представлені у Додатках наступні документи не передбачені
діючим законодавством на стадії Звіту з ОВД, зокрема:

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо робочого проекту
«Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану
водойми No3 в районі вул. Стрілецької у м. Чернігові» (Додаток 20) -.. ... .порядок проведення експертизи проектно: документацц зпдно вимог
ст. 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»:
4. Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, які:
4) підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про
оцінку впливу на довкілля" в частині врахування результатів оцінки
впливу на довкілля. - тобто після процедури ОВД, про що є лист
роз'яснення Мінрегіон України для ДП
«Укрдержбудекспертизи» № 1514 від 07.11.2018 («при проведенні. . . . .експертизи ... слід перевіряти наявність результапв оцінки впливу на
довкілля та відповідність прийнятних проектних рішень їх змісту»).

Висновок по робочому проекту управління Державного агентства
рибного господарства у· Чернігівській області (Додаток 15) суперечить
вимогам п. б ст. 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної
діяльності» - «п. б. Проектна документація на
будівництво об'єктів не потребує погодження державними_ орг.ан.ами,__

• •• : ,41:т.1_µтаменr sколог11 та rwиродw;и;:органами місцевого самоврядування, 1х ~посадови~RурсіІ()СОоами, :
Черніrівс1зкої обласної державної адмінІr-траі,іі,
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юридичними особами, утвореними такими органами»;
в разі якщо виконавець Звіту не погоджується з таким твердженням -
необхідно представити або роз'яснення Мінприроди України, Мінрегіон
України або· посилання не: норматив, згідно якого є необхідність
отримання такого висновку;

Погодження розділу робочого проекту Державним агентством рибного
господарства України (Додаток 16) - це Погодження необхідне на стадії
отримання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду і не
стосується стадії Звіту з ОВД; в разі якщо виконавець Звіту не
погоджується з таким твердженням - необхідно представити або
роз'яснення Мінприроди України або посилання на норматив, згідно
якого є необхідність отримання такого Погодження;

Більш конкретно розділи Звіту, які потребують пояснення, обгрунтування
та доопрацювання:

1. У підрозділі 1.4 «Опис основних характеристик планованої
діяльності виду і кількості матеріалів» - не зазначено потреби у матеріалах для
здійснення робіт з розчищення, зокрема будівельних машин та механізмів,. .. . . .тр~валосп 1х використання, витраті паливо-мастильних матеріалах, води
_технічної та питної, інших відомостей;

2. · На стор. 1 О зазначено <<для забезпечення будівництва стиснутим
повітрям використовується пересувний компресор, а кисень для зварювальних
робіп1 на об'єкт доставляється в балонах автотранспортом з забезпеченням
правил та норм техніки безпеки», далі по тексту відсутні будь-які дані,
стосовно зварювання, у зв' язку із чим виникає
питання - де передбачаються зварювальні роботи, яка витрата електродів, не
зазначений вплив при проведенні зварювальних робіт;

3. Підрозділ 1.5 «Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів,
викидів (скидів) забруднення води, повітря, грунту та надр, шумового,
вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також
випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних
робіт та провадження планованої діяльності» - підрозділ не містить:

· 3 .1. Кількість очікуваних відходів -
- кількість працюючих не зазначена, зазначене утворення ТПВ не

обгрунтовано;
- в якості відходів необхідно зазначити мул та мінеральний грунт, які

вивозяться за межі будівництва;
~ не зазначено загальний обсяг госпобутових стоків у біотуалеті за період

проведення робіт та шляхи утилізації;
3.2.Кількість очікуваних викидів в повітря (викиди забруднюючих речовин

при роботі будмашин та механізмів та шумовий вплив)- •
- посилання на нормативи, за якими оцшюється вплив на компоненти

довкілля та самі показники нормативів в Звіті не зазначені;



- посилання на розділ 4.5 недоречно, назва підрозділу чітко вказує на
належність зазначення якісних та кількісних показників впливу (..валові викиди
забруднюючих речовин в атмосферу); . . . .

- «викиди не перевищують нормативнш - КІЛЬКІСНІ показники та
концентрації забруднюючих речовин не порівнюються; не зрозуміло які
показники планованої діяльності оцінюються і за якими нормативами;

- у підрозділі 1.з:2. на стор. 7 зазначено «Розчищення виконується
земснарядом марки MZ-11 1600/25», а у підрозділі 1.5 табл. 2 - наведений
аналіз шумового впливу при роботі бульдозера та екскаватора; на
представленому генплані не показано їх місцезнаходження в період проведення
робіт; не вказано найближчу відстань від джерел впливу до житлових будинків;

- Р. 1.5 стор. 11 «Для визначення тимчасового впливу шуму при будівництві
проведено акустичний розрахунок (ДЕН В.і.і -31:2013)» - за яким пунктом
зазначеного ДБН проводились визначення «Розрахункові значення звукового
тиску, який утворює працююча будівельна техніка у розрахунковій точці,
наведені в таблиці 4»,·

- у відповідності до п. 7 .14 ДБН В.1.1 -31:2013 - розрахунок шуму
виконується згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35; представлені розрахунки шумового
впливу потребують виправлення відповідно до зазначеного ДСТУ~

- не зазначено нормативний показник шуму та назва нормативного
документу, згідно якого оцінюється очікуваний шумовий вплив

4. _ Розділ З. «Опис поточного стану довкілля ... » - в розділі не описані
та не зазначені: ~ <-

- дані щодо величин фонових концентрацій забруднюючих речовин
атмосферного повітря (додаток б) та метеорологічні характеристики, що
визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
(в додатках немає);

· - дані рибогосподарської характеристики - опис водойми, види риб,
ступінь заростання та інші відомості (додаток 17);

---

-

5. Розділ 4:
5 .1. в· підрозділі 4.2. «Опис впливу з боку планованої діяльності на стан

фауни, флори та біорізноманіття»:
Не зазначено характеристику втрат водних біоресурсів (прямі чи

опосередковані, тимчасові чи постійні) та їх обгрунтування;
Не зазначено очікувану кількість збитків у натуральному виразі (в

тоннах) т~ її обгрунтування;
Посилання на Висновок по робочому проекту управління Державного

агентства рибного господарства у Чернігівській області (Додаток 15 «Висновок
) та Погодження розділу робочого проекту Державного агентства рибного
господарства України (Додаток 1 б) суперечить вимогам ст. 31 ЗУ «Про
регх,11ювання містобудівної діяльності» - «п. б. Проектна
документація на будівництво об'єктів не потребує погодження державними
органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами,
юридичними особами, утвореними такими органами» - в разі якщо виконавець
Звіту не погоджується з т~ким твердженням - необхідно представити
роз'яснення Мінрегіон України;



5.2. В підрозділі 4.5 «Опис впливу з боку планованої діяльності на
повітря»:

Кількісні показники викидів забруднюючих речо~ин зазначені тільки
при роботі земснаряду; бульдозер та екскаватор, про які зазначено в попередніх

J

. .розділах не враховані;
Зазначені розбіжні дані дизпалива для земснаряду: на стор. 28 - 39120

кг, на стор. 29 (в тексті і таблиці) - 69438 кг;
Також потребують уточнення результати розрахунків валових викидів

на стор. 29 в таблиці «Валові викиди ЗР в атмосферне повітря за період роботи
спецтехніки» (при перерахунку наприклад оксид вуглецю
1;5х36,2х69438:106=3,77, а зазначено 2,12 т;

На стор .. 3 О (абзац 1 О) - зазначено використання Наказу Мінприроди
України № 286 та 30.07.2001 для прийняття величин фонових концентрацій в
той час, як отримано відповідну довідку Департаменту екології щодо фонових
концентрацій (додаток б); дані Наказу і довідки різні

На стор. 30 (абзац 10) - зазначено лист Чернігівського обласного
центру з гідрометеорології № 01-27/53 від 10.01.2018 р. - в додатках цей лист
відсутній, яку інформацію він несе - не відомо;

Результати розрахунків розсіювання (стор. 11, 30, посилання на
додаток 7}- представлений додаток 7 «Розрахунки розсіювання забруднюючих

_речовин в атмосферному повітрі», вірогідно з іншого об'єкту так як:
>- таблиця 4 вихідні дані - зазначені показники не відповідають
результатам розрахунків в таблиці на стор. 29,
>- речовина з кодом 2903 зазначена два рази,
>- речовина «вуглецю оксид» - зовсім не зазначений, хоча згідно
таблиці на стор. 30 доцільно проведення розрахунків розсіювання...шєі речовини;
>- таблиця 7 опис фонових концентрацій не відповідають фоновим
концентраціям, зазначеним у довідці Департаменту екології (додаток
б);

- Таблиця «Максимальні приземні концентрації» на стор. 30:
~ максимальні чи на межі ПЗС - не зрозуміло;
~ в яких одиницях, бо деякі речовини зазначені в мг/м3, а деяю в
частках ГДК;
>- результати не відповідають додатку 7, так як розрахунки по
вуглецю оксид не проводились, а в таблиці зазначені,
>- в таблиці «Максимальні приземні концентрації» на стор. 30 відсутні
результати по групі сумації, які є в додатку 7.

6. Розділ 5. Опис та оцінка впливу:
Зазначено, що «оцінка впливу - незначна» - що не несе. . .характеристику впливу щодо відповідносп нормативним показникам.

7. Розділ 12 та додаток 24 - зазначено Робочий проект «Екологічне
покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 в районі



вул. Стрілецької у м. Чернігові» пройшов комплексну· Держбудекспертизу
(Додаток 20) - немає потреби у додаванні до Звіту, так як порядок проведення
експертизи проектної документації до процедури ОВД не відповідає вимогам
ст. ·Зl ЗУ «Про р.егулювання містобудівної діяльності» - 4. Обов'язковій
експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, які:

4) підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про
оцінку впливу на довкілля" в частині врахування результатів оцінки впливу на
довкілля. _:_ тобто після процедури ОВД, про що є лист
розсунення Мінрегіон України для ДП «Укрдержбудекспертизи» № 1514 від
07.11.2018 («при проведенні експертизи ... слід перевіряти наявність результатів
оцінки впливу на довкілля та відповідність прийнятних проектних рішень їх
змісту»).

8. Прибережна смуга, як складова екологічного покращення, не описана в
рамках

об'єкту планової діяльності «Реконструкція об'єкту «Екологічне покращення
гідрологічного режиму та санітарного стану водойми N~ З в районі вулиці
Стрілецької у м. Чернігові», не висвітлено питання дотримання прибережної

. .смуги ВІДПОВІДНО чинного природоохоронного законодавства.

Перший заступник-Голови

"Громадської ради при ОДА

Проскуріна Н.П.
12.08.2019р. -
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