ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
ПРОТОКОЛ № 31
засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я
та материнства від 21 січня 2022 року
(у режимі zoom-конференції)
Засідання розпочалася о 14.00
Засідання закінчилося о 18.00

326 каб.

Присутні:
А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, М. Кульчицька-Волчко (в
режимі zoom), Н. Іванченко (в режимі zoom), І. Ковальчук (в режимі zoom),
О. Дуда (в режимі zoom).
Відсутні: Л. Кобецька,
Запрошені:
О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності обласної
ради;
О. Бурда – директор КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня
«ОХМАТДИТ»;
А. Мальська – голова Опікунської ради КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча
клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»;
Т. Бей – голова постійної комісії питань молоді та спорту, член Опікунської
ради КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»;
О. Юринець - член Опікунської ради КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча
клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»;
В. Штибель – голова Вільної профспілки КНП ЛОР «Львівська обласна
дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»;
Р. Лабай - член Опікунської ради КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча
клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»;
М. Кабанчик – директор КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр
превенції та терапії узалежнень»;
Н. Стефанів – начальник Військового госпіталю національної гвардії України
(в/ч 3080);
Т. Бесараб – директор поліклінічного відділення № 2 м. Львова (в режимі
zoom).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
І. Про порядок денний постійної комісії.
ІІ. Про розгляд письмових листів керівників органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій:

2.1. Про розгляд інформації Львівської облдержадміністрації щодо санітарноепідеміологічної ситуації на території Львівщини, проведення вакцинації та
вжиття заходів реагування у зв’язку з епідемією коронавірусу».
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА;
Н. Іванченко.
2.2. Про звіт директора КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня
«ОХМАТДИТ» О. Бурди на займаній посаді та інформація щодо виконання
завдань, заходів та результативних показників у 2021 році Комплексної
програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 20212025 роки році.
Доповідає: О. Бурда – директор КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча
клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».
2.3. Про розгляд депутатських звернень депутата обласної ради
Т. Подвірного (вх. № Д-17вн-512 від 13.12.2021 та № Д-17вн-520 від
17.12.2021) щодо проєкту рішення «Про звіт директора КНП ЛОР «Львівська
обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».
Доповідають: Т. Подвірний,Т. Зозуля.
2.4. Про розгляд листа управління майном спільної власності обласної ради
(вх № 02-8254 від 07.12.2021) щодо передбачення в обласному бюджеті 2022
році коштів для потреб КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня
«ОХМАТДИТ».
Доповідають: Т. Зозуля - в. о. начальника управління майном спільної
власності обласної ради, О. Бурда – директор КНП ЛОР «Львівська обласна
дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».
2.5. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
перинатальний центр» (вх. № 02-8009 від 25.11.2021) щодо виділення коштів з
обласного бюджету 2022 року на покращення матеріально-технічної бази
установи, закупівлю обладнання та створення «Банку грудного молока».
Доповідає: М. Малачинська – директор КНП ЛОР «Львівський обласний
клінічний перинатальний центр».
2.6. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувальнодіагностичний кардіологічний центр» (вх. № 02-8078 від 29.11.2021) щодо
виділення коштів з обласного бюджету 2022 року на медичне обладнання для
установи.
Доповідає: С. Павлик – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
лікувально-діагностичний кардіологічний центр».
2.7. Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради
Н. Іванченко (вх. № Д-17вн-500 від 09.12.2021) щодо передбачення в
обласному бюджеті 2022 році коштів для потреб КНП ЛОР «Львівська
обласна інфекційна лікарня».
Доповідають: Н. Іванченко, С. Федоренко – директор КНП ЛОР «Львівська
обласна інфекційна лікарня».
2.8. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
діагностичний центр» (вх. № 02-8520 від 16.12.2021) щодо виділення коштів з
обласного бюджету 2022 року для належного функціонування установи.

Доповідає:Р. Пукаляк – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
діагностичний центр».
2.9. Про розгляд листів КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» (вх. №
02-218 та № 02-218 від 14.01.2021, № 02-275 від 18.01.2022) щодо потреби у
закупівлі медичного обладнання у 2022 році та виділення коштів на
виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт систем електропостачання
пологового корпусу КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», за
адресою вул. Некрасова, 4 м. Львів.
Доповідає: М. Гичка – генеральний директор КНП ЛОР «Львівська обласна
клінічна лікарня .
2.10. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії
від 13.12.2021 (ПДВн-113 від 16.12.2021) щодо надання пропозицій до
внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради.
Доповідає:А. Ярмола – голова постійної комісії.
2.11. Про розгляд протокольного доручення за підсумками X чергової сесії від
23.12.2021 (ПДВн-115 від 29.12.2021) щодо зміни назви Комплексної
програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 20212025 роки.
Доповідає:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
2.12. Про розгляд листа постійної комісії з питань комунального майна (вх. №
К110-вн-30 від 22.12.2021) щодо збереження КНП «Миколаївська міська
лікарня».
Доповідають:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА;
представники КНП «Миколаївська міська лікарня».
2.13. Про розгляд листа Військового госпіталю національної гвардії України
(в/ч 3080) (вх. № 02-8518 від 16.12.2021) щодо виділення коштів для
облаштування централізованої системи киснепостачання у розмірі 500 000,0
грн.
Доповідає:представник госпіталю.
2.14. Про розгляд листа КНП «Старосамбірська районна лікарня» (вх. №
02-8504 від 16.12.2021) щодо виділення санітарних автомобілів для потреб
лікарні.
Доповідає: В. Корольчук – в. о. генерального директора КНП
«Старосамбірськарайонна лікарня».
2.15. Про розгляд листа МОЗ України (вх. № 02-8811 від 29.12.2021) щодо
звернення народного депутата України О. Юрченка про дії (бездіяльності)
медичних працівників КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр
превенції та терапії узалежнень».
Доповідає: М. Кабанчик – директор КНП ЛОР «Львівський обласний
медичний центр превенції та терапії узалежнень».
2.16. Про розгляд листа Львівської ОДА (вх. №02-108 від 10.01.2022) щодо
пропозицій на виконання рішення сесії від 9.11.2021 № 254 .
Доповідає:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
2.17. Про розгляд заяв мешканця м. Львова Р. Бучми (вх. № 01-Б-2414 від
13.12.2021, № 01-Б-2450 від 28.12.2021, № 01-Б-11 від 11.01.2021, № 01-Б-42

від 17.01.2021) щодо вирішення проблемних питань у міській поліклініці № 2
м. Львова.
Доповідає:Л. Кобецька.
2.18. Про розгляд листа ГО «Спілка багатодітних сімей Львівщини «Щаслива
родина» (вх. № 02 - 8667 від 02.12.2021) щодо пільг для багатодітних родин.
Доповідає:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
ІІІ. Різне.
3.1. Про розгляд листів-інформацій на листи скеровані постійною комісією до
департаменту охорони здоров’я ЛОДА та інших установ для вивчення та
надання інформації.
І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.
ВИСТУПИЛА: А. Ярмола - запропонувала взяти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти порядок денний комісії за основу.
ВИСТУПИВ: Р. Дмитришин – запропонував виключити з порядку денного
питання 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 і перенести їх на наступне засідання комісії,
оскільки департамент охорони здоров’я ЛОДА узагальнює всі пропозиції.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда (в режимі zoom),
Н. Іванченко (в режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom),
І. Ковальчук (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Р. Дмитришина та виключити з
порядку денного зазначені питання.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції Р. Дмитришина і затвердити порядок
денний комісії в цілому.
ІІ. Про розгляд письмових листів керівників органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій:
2.1. СЛУХАЛИ: Про розгляд інформації Львівської облдержадміністрації
щодо санітарно-епідеміологічної ситуації на території Львівщини, проведення
вакцинації та вжиття заходів реагування у зв’язку з епідемією коронавірусу».
ДОПОВІЛИ: О. Чемерис, Н. Іванченко.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда (в
режимі zoom), Н. Іванченко (в режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в
режимі zoom), І. Ковальчук (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома. Дане питання заслухати
на черговій сесії обласної ради.
2.2. СЛУХАЛИ: Про звіт директора КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча
клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» О. Бурди на займаній посаді та інформацію
щодо виконання завдань, заходів та результативних показників у 2021 році

Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області
на 2021-2025 роки році.
ДОПОВІЛА: О. Бурда – зачитала звіт про свою діяльність на посаді
директора КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня
«ОХМАТДИТ» за 2020 – 2021 роки, надала комісії інформаційну довідку про
функціонування комунального закладу за вказаний період.
ВИСТУПИЛИ:
Т. Зозуля – повідомив про проведення перевірки кадрових документів у КНП
ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» та
надходження коштів від НСЗУ. Було виявлено численні порушення у
кадровому діловодстві (довідка додається), бухгалтерії та погодженні
документів із власником комунального закладу.
О. Чемерис – заборгованість із заробітної плати для працівників установи
погашено станом на кінець 2021 року. У плані розвитку Госпітального округу
заплановано будівництво однієї дитячої лікарні на чолі з новим керівником.
Р. Лабай – установа потребує якіснішого менеджменту, прозорості, прийняття
швидких і правильних рішень та кращої комунікації.
В. Штибель – підтримав О. Бурду, як хорошого управлінця та лікаря. Основну
проблему вбачає у заступниках директора установи.
О. Юринець – ефективність роботи установи є низькою, великий розрив у
нарахуванні заробітної плати для керівництва та іншого персоналу лікарні.
А. Мальська – розкритикувала роботу О. Бурди, не має злагодженої роботи
між керівництвом та колективом лікарні.
Т. Бей – визнає роботу О. Бурди неефективною, вважає що лікарні потрібен
управлінець, який зможе вивести установу на високий рівень надання
медичних послуг.
Представники бухгалтерії та економічного відділу КНП ЛОР «Львівська
обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» доповіли про чисельні
порушення у документах установи.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда (в
режимі zoom), Н. Іванченко (в режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в
режимі zoom), І. Ковальчук (в режимі zoom), кожен депутат постійної комісії
висловив свою думку.
ВИСТУПИЛА: А. Ярмола з пропозицією роботу директора КНП ЛОР
«Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» О. Бурди на
займаній посаді вважати незадовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4 (А. Ярмола, Р. Дмитришин, О. Дуда (в режимі
zoom), І. Ковальчук (в режимі zoom), «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 4
(М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom), Н. Іванченко (в режимі zoom),
М. Гичка, Л. Цибуля).
Рішення з даного питання не прийнято.
ВИСТУПИЛА: А. Ярмола з пропозицією заслухати питання звіту директора
КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
О. Бурди на займаній посаді на сесії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Заслухати питання звіту директора КНП ЛОР «Львівська
обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» О. Бурди на займаній посаді
на сесії обласної ради.
2.3. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатських звернень депутата обласної ради
Т. Подвірного (вх. № Д-17вн-512 від 13.12.2021 та № Д-17вн-520 від
17.12.2021) щодо проєкту рішення «Про звіт директора КНП ЛОР «Львівська
обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».
ВИСТУПИЛИ: Т. Зозуля, О. Чемерис, А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин,
М. Гичка, О. Дуда (в режимі zoom), Н. Іванченко (в режимі zoom),
М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom), І. Ковальчук (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Поданий проєкт рішення заслухати на черговій сесії обласної
ради.
2.4. СЛУХАЛИ: Про розгляд п.4 протокольного доручення за підсумками
засідання президії від 13.12.2021 (ПДВн-113 від 16.12.2021) щодо надання
пропозицій до внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда (в
режимі zoom), Н. Іванченко (в режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в
режимі zoom), І. Ковальчук (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа голові постійної комісії з питань законності,
депутатської етики, регламенту та свободи слова Р. Фединяку, що пропозицій
щодо внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання у
постійної комісії не має.
2.5. СЛУХАЛИ: Про розгляд п. 1 протокольного доручення за підсумками X
чергової сесії від 23.12.2021 (ПДВн-115 від 29.12.2021) щодо зміни назви
Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області
на 2021-2025 роки.
ДОПОВІВ: О. Чемерис.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда
(в режимі zoom), Н. Іванченко (в режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко
(в режимі zoom), І. Ковальчук (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Залишити назву Комплексної програми підтримки галузі
охорони здоров’я Львівської області на 2021-2025 роки без змін.
ВИСТУПИЛА: А. Ярмола і оголосила, що з огляду на технічні проблеми зі
зв’язком є необхідність повторно здійснити реєстрацію присутніх членів
постійної комісії, в тому числі й тих, які беруть участь дистанційно.
За результатом перереєстрації членів постійної комісії присутніми
залишились: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, М. КульчицькаВолчко (в режимі zoom), О. Дуда (в режимі zoom).

ВИСТУПИЛА: М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom), яка повідомила, що
з огляду на позицію трудового колективу, Опікунської ради та інших
доповідачів, просить врахувати її голос «ЗА» визнання роботи на посаді
директора КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня
«ОХМАТДИТ» О. Бурди незадовільною під час розгляду та голосування
питання 2.2. порядку денного засідання постійної комісії.
2.6. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа постійної комісії з питань комунального
майна (вх. № К110-вн-30 від 22.12.2021) щодо збереження КНП
«Миколаївська міська лікарня».
ДОПОВІЛИ: О. Чемерис, Т. Зозуля.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда
(в режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома. Скерувати листа у Миколаївську міську раду.
2.7. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Військового госпіталю національної
гвардії України (в/ч 3080) (вх. № 02-8518 від 16.12.2021) щодо виділення
коштів для облаштування централізованої системи киснепостачання у розмірі
500 000,0 грн.
ДОПОВІЛА: Н. Стефанів.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда (в
режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа у профільну комісію з питань правоохоронної,
антикорупційної діяльності та військових формувань (Н. Сумало) для
подальшого розгляду та вирішення питання по суті.
2.8. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа КНП «Старосамбірська районна лікарня» (вх.
№ 02-8504 від 16.12.2021) щодо виділення санітарних автомобілів для потреб
лікарні.
ДОПОВІВ: О. Чемерис.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда (в
режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom), І. Ковальчук (в режимі
zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа в департамент охорони здоров’я ЛОДА (О.
Чемерис) та управління майном спільної власності обласної ради (Т. Зозуля) з
проханням винайти можливість виділення вживаного автотранспорту для
потреб лікарні.
2.9. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа МОЗ України (вх. № 02-8811 від
29.12.2021) щодо звернення народного депутата України О. Юрченка про дії
(бездіяльності) медичних працівників КНП ЛОР «Львівський обласний
медичний центр превенції та терапії узалежнень».

ДОПОВІЛА: М. Кабанчик.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда (в
режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома. Відповідь ініціаторові звернення скеровано
управлінням майном спільної власності обласної ради.
2.10. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Львівської ОДА (вх. №02-108 від
10.01.2022) щодо пропозицій на виконання рішення сесії від 9.11.2021 № 254 .
ДОПОВІВ: О. Чемерис.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда (в
режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.
2.11. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв мешканця м. Львова Р. Бучми (вх. № 01-Б2414 від 13.12.2021, № 01-Б-2450 від 28.12.2021, № 01-Б-11 від 11.01.2021,
№ 01-Б-42 від 17.01.2021) щодо вирішення проблемних питань у міській
поліклініці № 2 м. Львова.
ДОПОВІЛА: Т. Бесараб.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда (в
режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати заяви Р. Бучми до управління охорони здоров’я
Львівської міської ради (Л. Кобецька) з проханням вивчити дане питання та
вжити необхідних заходів реагування.
2.12. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа ГО «Спілка багатодітних сімей
Львівщини «Щаслива родина» (вх. № 02 - 8667 від 02.12.2021) щодо пільг для
багатодітних родин.
ДОПОВІВ: О. Чемерис.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда (в
режимі zoom), М. Кульчицька-Волчко (в режимі zoom).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа в постійну комісію з питань соціального
захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій (М. Іщук).
ІІІ. Різне.

Голова комісії
Секретар комісії

Анна ЯРМОЛА
Роман ДМИТРИШИН

