
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2022 року смт Калинівка №31-02

Про виділення коштів з 
резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної 
територіальної громади

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 24 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 
29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів 
резервного фонду бюджету», рішення Калинівської селищної ради від 24 грудня 
2021 року № 261-12-VIII «Про бюджет Калинівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік», враховуючи протокол позачергового засідання комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Калинівської 
селищної ради від 22 лютого 2021 року№ 2, виконавчий комітет Калинівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:
п

1. Виділити на безповоротній основі з резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади (далі - селищний бюджет) кошти 
у сумі 141 000,00 (сто сорок одна тисяча) гривень на придбання генераторів, з 
них:

1.1. Калинівській селищній раді - 132 000,00 (сто тридцять дві тисячі) 
гривень;

1.2. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» - 9 000,00 (дев’ять 
тисяч) гривень.

2. Зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по головному 
розпоряднику - управлінню фінансів Калинівської селищної ради за КПКВКМБ 
3718710 «Резервний фонд», КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» на суму 
141 000,00 (сто сорок одна тисяча) гривень.
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3. Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету по 
головному розпоряднику - Калинівській селищній раді на 141 000,00 (сто сорок 
одна тисяча) гривень, з них:

3.1. за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», КЕКВ 
3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 
суму 132 000,00 (сто тридцять дві тисячі) гривень;

3.2. за КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 
3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 
9 000,00 (дев’ять тисяч) гривень.

4. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради:
4.1. внести відповідні зміни до розпису бюджету Калинівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік;
4.2. врахувати зазначені зміни під час підготовки проекту змін до рішення 

Калинівської селищної ради від 24 грудня 2021 року № 261-12-VIII «Про бюджет 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік» та подати його на 
розгляд Калинівської селищної ради.

5. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського 
забезпечення апарату Калинівської селищної ради та комунальному 
некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради» подати до управління фінансів Калинівської 
селищної ради звіт про виділення коштів, виділених з резервного фонду 
селищного бюджету, визначених пунктом 1 цього рішення.

6. Контроль за викої 
Калинівського селищного гс РВЕНКА.

;ння покласти на першого заступника

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2022 року смт Калинівка № 32-02

Про затвердження Плану заходів щодо організації виконання бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік

З метою організації роботи на кожній стадії бюджетного процесу та 
забезпечення своєчасного фінансування запланованих видатків бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади у 2022 році, відповідно до пункту 
4.5 розділу IV Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в 
Калинівській селищній територіальній громаді, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Калинівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів щодо організації виконання бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади на 2022 рік, що додається.

2. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради забезпечити 
координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу протягом року.

селищного голови згідно з розподіло
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Калинівського 

в’язків.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради від 
22 лютого 2022 року № 32-02

ПЛАН
заходів щодо організації виконання бюджету Калинівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік

№ 
з/п Зміст заходів Термін 

виконання
Відповідальні 

виконавці
1 2 3 4
1. Перевірка правильності складання і затвердження 

кошторисів та планів використання коштів 
установами і організаціями, які фінансуються з 
селищного бюджету на 2022 рік

Березень 
2022 року

Управління 
фінансів

2. Подання заявок на виділення коштів відповідно до 
зареєстрованих бюджетних зобов‘язань

Протягом 
2022 року

Г оловні 
розпорядники/роз 

порядники та 
одержувачі 
бюджетних 

коштів
3. Підготовка розпоряджень про виділення коштів із 

загального/спеціального фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади, 
відповідно до поданих заявок ( п.2 Плану заходів)

Протягом 
2022 року

Управління 
фінансів

4. Зведення планових показників за мережею, 
штатами і контингентами установ, що 
фінансуються з бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік

Березень 
2022 року

Управління 
фінансів/учасники 

бюджетного 
процесу

4.1. Підготовка пояснювальної записки до зведення 
планів по мережі, штатах і контингентах установ, 
що фінансуються з бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік

Березень 
2022 року

Управління 
фінансів/учасники 

бюджетного 
процесу

4.2. Подання звіту та пояснювальної записки до 
зведення планів по мережі, штатах і контингентах 
установ, що фінансуються з бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади на 
2022 рік до інформаційно-програмного комплексу 
ІАС "LOGICA"

Березень 
2022 року

Управління 
фінансів/учасники 

бюджетного 
процесу

5. Затвердження за погодженням з управлінням 
фінансів паспортів бюджетних програм на 2022 рік

Протягом 
2022 року

Управління 
фінансів/головні 

розпорядники 
коштів

6. Внесення змін до рішення Калинівської селищної 
ради про бюджет Калинівської селищної ради (з 
урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу 
України)

Протягом 
2022 року

Управління 
фінансів

7. Внесення змін до розпису бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік

Протягом 
2022 року

Управління 
фінансів
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8. Здійснення щомісячного аналізу виконання 
дохідної та видаткової частини бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади

Протягом 
2022 року

Управління 
фінансів

9. Подання інформації до інформаційно-програмного 
комплексу ІАС "LOGICA" (відповідно до вимог)

Протягом 
2022 року

Управління 
фінансів

10. Подання квартальних звітів про виконання 
бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади до селищної ради

У двох 
місячний 

термін після 
завершення 
відповідного 
бюджетного 

періоду

Управління 
фінансів

Начальник управління фінансів 
Калинівської селищної ради



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2022 року смт Калинівка № 33-02

Про внесення змін до складу комісії з питань надання матеріальної 
допомоги громадянам, передбаченої заходами Програми «Турбота» 
Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
виконавчого комітету Калинівської селищної ради від 27.05.2021 № 78-08

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання 
заступника Калинівського селищного голови з гуманітарних питань, з метою 
наближення соціальних послуг до громадян, які потребують особливої уваги та 
допомоги з боку органу місцевого самоврядування, виконавчий комітет 
Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до складу комісії з питань надання матеріальної допомоги 
громадянам, передбаченої заходами Програми «Турбота» Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням виконавчого 
комітету Калинівської селищної ради від 27.05.2021 № 78-08 (далі - комісія), а
саме:

1.1 Вивести зі складу комісії СУХАНОВА Руслана Валерійовича, члена 
постійної комісії Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва;

1.2 Ввести до складу комісії ДМИТРЕНКА Святослава Віталійовича, 
члена постійної комісії Калинівської селищної ради з питань комунальної 
власності, інфраструктури, 
комунального господарства.

2. Контроль за викон; 
Калинівської селищного гола

транспорту, енергозбереження та житлово-

Селищний голова

1 о1 □)
’ ь J с / р /.

і

рішення покласти на заступника 
вд питань Ігоря Чайківського.

Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2022 року смт Калинівка № 35-02

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна

Розглянувши заяви та додані документи щодо присвоєння, зміни та 
коригування адрес об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, 
керуючись ст.262-26э Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Порядком присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам 
нерухомого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 
липня 2021 року №690, відповідно до пункту 11 статті 37 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Калинівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти житловому будинку, загальною площею 92,9 кв.м., який 
збудовано на земельній ділянці площею 0,1500 га, кадастровий номер 
3221486902:02:007:0006 (декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 
24.01.2022 № ІУ101220124162), що належить Щеглову Євгену Євгеновичу, 
поштову адресу: Київська область, Фастівський район, с. Руликів, вулиця 
Пшенична, 3.

2. Впорядкувати поштову адресу садовому будинку, що належить 
Василевському Олегу Ігоровичу, на підставі договору купівлі-продажу 
земельної ділянки та садового будинку, посвідченого приватним нотаріусом 
Фастівського районного нотаріального округу Київської області Носенко Г. А. 
від 05.11.2021 та зареєстрованого в реєстрі за № 1644, загальною площею 89,8 
кв.м, який збудовано на земельній ділянці площею 0,0606 га з кадастровим 
номером 3221482003:02:020:0004, а саме присвоїти адресу: Київська область, 
Фастівський район, с. Кожухівка, СТ «Здоров'я-К», вулиця Кожухівська, 10.

3. Присвоїти садовому будинку, загальною площею 122,4 кв.м., який 
збудовано на земельній ділянці площею 0,0636 га, кадастровий номер 
3221484901:01:025:0295 (декларація про готовність об'єкта до експлуатації від
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14.02.2022 № ІУ161220212748), що належить Зайченко Раїсі Василівні, поштову 
адресу: Київська область, Фастівський район, с. Мала Солтанівка, СТ «Мрія-1», 
вулиця Вишнева, 355.

4. Присвоїти житловому будинку, що утворився у зв’язку з поділом, який 
належить Луценку Віктору Павловичу на підставі договору про поділ житлового 
будинку, що є приватною спільною частковою власністю, посвідченого 
приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу 
Київської області Соломатіною О.П. від 08.06.2016 та зареєстрованому в реєстрі 
за № 937, загальною площею 48,5 кв.м, поштову адресу: Київська область, 
Фастівський район, с. Плесецьке, вулиця 1. Франка, 10/2.

5. Присвоїти блокованому індивідуальному житловому будинку, загальною 
площею 48,8 кв.м., який збудовано на земельній ділянці площею 0,0367 га, 
кадастровий номер 3221455800:01:030:0009 (декларація про готовність об'єкта 
до експлуатації від 24.01.2022 № ІУ 101220121378), що належить Паскаловій 
Надії Валентинівні, поштову адресу: Київська область, Фастівський район, смт 
Калинівка, вулиця Васильківська, 14-А.

6. Присвоїти садовому будинку, загальною площею 101,9 кв.м., який 
збудовано на земельній ділянці площею 0,0607 га, кадастровий номер 
3221480901:01:022:0131 (декларація про готовність об'єкта до експлуатації від
30.11.2021 № ІУ161211130143), що належить Тарасюку Ігорю Михайловичу, 
поштову адресу: Київська область, Фастівський район, с. Велика Солтанівка, СТ 
«Політехнік-4», будинок 118.

7. Присвоїти садовому будинку, загальною площею 56,9 кв.м., який 
збудовано на земельній ділянці площею 0,0630 га, кадастровий номер 
3221484900:04:003:0234 (декларація про готовність об'єкта до експлуатації від
28.10.2021 № ІУ161211027931), що належить Шабел Антоніні Миколаївні, 
поштову адресу: Київська область, Фастівський район, с. Мала Солтанівка, СТ 
«Медик-2», будинок 13.

8. Присвоїти блокованому індивідуальному житловому будинку, загальною 
площею 74,5 кв.м., який збудовано на земельній ділянці площею 0,0389 га, 
кадастровий номер 3221455800:01:038:0023 (декларація про готовність 
експлуатації об'єкта від 22.11.2021 
Сергію Васильовичу, поштову а
Калинівка, провулок Тепличний^О’

7/^ •£■/

ДО 
101211120525), що належить Драга 

всь^добласть, Фастівський район, смт

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2022 року смт Калинівка № 36-02

Про переведення дачного
(садового) будинку
в жилий будинок

Розглянувши заяви громадян щодо переведення дачного (садового) будинку 
в жилий будинок, керуючись ст. 31, 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Порядком переведення дачних і садових 
будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 321, 
виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Перевести садовий будинок у жилий будинок, що належить гр. Деяк 
Христині Іванівні, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 
3221480901:01:022:0098 за адресою: с/т «Політехнік-4», 21 в с. Велика 
Солтанівка Фастівського району Київської області.

2. Перевести садовий будинок у жилий будинок, що належить гр. Кузьмічу 
Геннадію Адамовичу на земельній ділянці з кадастровим номером 
3221482000:05:008:0399 за адресою: с/т «Наука», вулиця Польова, 43 в 
с. Кожухівка Фастівського району Київської області.

3. Рекомендувати заявникам^гда^рД
внесення відповідних зміїї/др 
нерухоме майно в порядку/вйз/іачен 11V. а. І І 

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО

ся до державного реєстратора для 
авного реєстру речових прав на 
одавством.



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2022 року смт Калинівка № 37-02

Про надання дозволу на 
розміщення об’єктів виїзної 
(виносної) тимчасової торгівлі

Розглянувши заяви громадян щодо надання дозволу на розміщення 
об’єкту виїзної (виносної) торгівлі, керуючись підпунктом 8 пункту «а» статті 
ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Відмовити гр. КОЗАКЕВИЧУ Олександру Аркадійовичу в наданні 
дозволу на розміщення об’єкту виїзної (виносної) торгівлі за адресою: вул. 
Залізнична, смт Калинівка, Фастівський район, Київська область, оскільки не 
вказана адреса за якою планується здійснюватися виїзна (виносна) торгівля, а 
також подані документи не відповідають встановленим вимогам та відсутні:

- перелік продукції, що реалізується разом з документом, що засвідчує 
відповідність якості продукції вимогам нормативних документів;

- документ щодо правовідносин між суб’єктом господарювання та 
працівником або особою, що здійснює торгівлю (не вимагається у разі 
здійснення такої торгівлі фізичною-особою підприємцем як працівником, що 
здійснює продаж безпосередньо);

- погодження власника місця розташування об”єкта виїзної (виносної) 
торгівлі;

схема розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі, погоджена 
сектором містобудування та архітектури Калинівської селищної ради.

2. Надати дозвіл на торгівлю квітами гр. ШКРИД Юлії Сергіївні за 
адресою: вул. Залізнична, смт Калинівка, Фастівський район, Київська 
область, терміном з 04.03.2022 по 08.03.2022 (включно).

Зобов’язати гр. Шкрид Ю.С. дотримуватися на прилеглій території 
належного санітарного стану та Правил благоустрою.
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3. Надати дозвіл на торгівлю квітами гр. САМЕЛЮКУ Віктору Івановичу 
за адресою: вул. Залізнична, смт Калинівка, Фастівський район, Київська 
область, 08 березня 2022 року.

Зобов’язати гр. Самелюка В.І. дотримуватися на прилеглій території 
належного санітарного стану та Правил благоустрою.

4. Надати дозвіл на торгівлю квітами гр. ГРАНЦЕРТ Андрію 
Валентиновичу за адресою: вул. Залізнична, 31, смт Калинівка, Фастівський 
район, Київська область, терміном з 03.03.2022 по 08.03.2022 (включно).

Зобов’язати гр. Гранцерт А.В. дотримуватися на прилеглій території 
належного санітарного стану та Правил благоустрою.

5. Контроль за виконання 
підприємство «Калинівська вг$ 

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО

рішення покласти на Комунальне 
(вф^ої селищної ради.



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2022 року смт Калинівка № 39-02

Про погодження на розміщення 
об’єктів пересувної та дрібної 
стаціонарної мережі з надання 
послуг у сфері відпочинку і 
розваг (цирки)

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Скогарєва Олега Юрійовича 
щодо погодження на розміщення об’єктів пересувної та дрібної стаціонарної 
мережі з надання послуг у сфері відпочинку і розваг (цирки) на території 
Калинівської територіальної громади, відповідно до статті 40 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Калинівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Відмовити ФОП Скогарєву Олегу Юрійовичу в розгляді заяви про 
отримання погодження місця розміщення дитячих розважальних атракціонів та 
об’єктів святкової торгівлі для надання послуг у сфері відпочинку та розваг на 
території Калинівської селищної територіальної громади, оскільки подані 
документи не відповідають встановленим вимогам, а саме:

- заява суб’єкта звернення не погоджена із землекористувачем;
- відсутні копія посвідчення суб’єкта звернення про проходження 

навчання та перевірки знань з питань охорони праці, викопіювання з 
ситуаційного плану населеного пункту, складене під розміщення об’єктів 
пересувної мережі в масштабі М 1:2000, М 1:500, копія договору на вивезення 
твердих побутових відходів та вторинної сировини.

підприємство «Калинівська

Селищний голова

:ої селищної ради.
ьоро^рішення покласти на Комунальне

Юлія ОЛЕКСЕНКО
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УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2022 року смт Калинівка № 46-02

Про погодження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, 
що надаються Київським квартирно-експлуатаційним управлінням на 
2022 рік

Відповідно до статей 28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статті 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 
водовідведення», розглянувши лист Київського квартирно-експлуатаційного 
управління від 04.02.2022 №517/541 щодо погодження тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення, виконавчий комітет Калинівської селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення з ПДВ, 
що надаються Київським квартирно-експлуатаційним управлінням на 2022 рік:

1.1. по військовій частині А2860 (в/м №5) - водопостачання - 12,20 грн. за 
1 куб.м.; водовідведення - 9,09 грн. за 1 куб.м.

1.2. по військовій частині А2860 (в/м №25) - водопостачання — 41,20 грн. 
за 1 куб.м.; водовідведення - 37,34 грн. за 1 куб.м.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
Калинівського селищного г з питань діяльності виконавчих органів
Анатолія Степаненка.

Селищний голова

країна ♦

Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИШВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2022 року смт Калинівка № 47-02

Про погодження штатного розпису комунального підприємства 
Калинівської селищної ради «Благоустрій»

Відповідно до статей 17, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», рішення Калинівської селищної ради від 11.02.2022 №287-13-VIII 
«Про створення комунального підприємства Калинівської селищної ради 
«Благоустрій», враховуючи подання заступника Калинівського селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів, виконавчий комітет 
Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити штатний розпис комунального підприємства Калинівської 
селищної ради «Благоустрій».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
Калинівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
Анатолія Степаненка.

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Фастівського району 

Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 22 лютого 2022 року смт Калинівка № 48-02

Про погодження призначення директора комунального підприємства 
Калинівської селищної ради «Благоустрій»

Розглянувши заяву Дмитренка С.В. щодо призначення на посаду 
директора комунального підприємства Калинівської селищної ради 
«Благоустрій», враховуючи рішення Калинівської селищної ради від 11.02.2022 
№287-13-VIII «Про створення комунального підприємства Калинівської 
селищної ради «Благоустрій», керуючись Законом «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити призначення Дмитренка Святослава Віталійовича на посаду 
директора комунального підприємства Калинівської селищної ради 
«Благоустрій».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
Калинівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

Юлія ОЛЕКСЕНКО
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