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1. Мета дисципліни 

 

Мета – формування у здобувачів вищої освіти чіткої системи знань про  

теоретичні основи передпроєктного вивчення території ландшафтних об’єктів, 

необхідних для проведення їхньої комплексної оцінки та створення проєктів 

реконструкції та реставрації.  

Завдання дисципліни навчити студентів: 

- користуватися методиками проведення передпроєктного аналізу території; 

- здійснювати комплексну оцінку території садово-паркового об’єкту; 

- розробляти проекти реконструкції, реставрації та адаптації історичних та 

сучасних ландшафтних об’єктів;  

- створювати стійкі насадження в процесі проведення відновлювальних робіт. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни: 

«Дендрологія», «Геодезія», «Історія садово-паркового мистецтва», «Озеленення 

населених місць», «Основи ландшафтного проєктування» та передує вивченню 

дисципліни «Рекультивація та ревіталізація порушених ландшафтів». 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання* 

Методи 

навчання** 

Форми 

оцінювання*** 

Результати 

навчання за 

дисципліною **** 
ПРН 2. 

Організовувати та 

здійснювати роботи 

з урбомоніторингу і 

інвентаризації на 

об'єктах садово-

паркового 

господарства, 

природних і 

культурних 

ландшафтів та 

складання кадастру 

зелених насаджень. 

 

Метод частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

самостійна робота, 

підготовка 

презентацій, 

дискусії. 

 

Усне та письмове 

опитування. Перевірка 

письмових, 

самостійних та 

графічних робіт, 

тестування. 

 

ПРН 2.1 - Розробляти 

плани інвентаризації 

деревних рослин на 

ландшафтних об’єктах; 

ПРН 2.2 – здійснення 

робіт з оцінки 

санітарного стану 

рослин та планування 

робіт з реконструкції 

насаджень;  

ПРН 2.3 – добирати 

асортимент рослин для 

створення стійких 

насаджень; 

ПРН 2.4 – виконувати 

ландшафтний аналіз на  

садово-паркових 

об'єктах 

ПРН 3. 

Пропонувати та 

впроваджувати у 

виробництво 

сучасні технології 

вирощування 

Метод тестування, 

самостійна робота 

написання, 

рефератів, дискусії 

Поточне оцінювання 

включає усне 

опитування; написання 

рефератів, письмових 

робіт, тестування. 

 

ПРН 3.1 – виконувати 

реконструктивні 

роботи насаджень на 

садово-паркових 

об'єктах з урахуванням 

сучасних технологій 
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садивного 

матеріалу: 

декоративних дерев, 

кущів, квіткових 

культур, газонних 

трав. 

вирощування і посадки 

рослин  

ПРН 8. 

Організовувати 

роботу колективу 

виконавців проектів 

Метод частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

підготовка 

презентацій, 

дискусії. 

 

Поточне оцінювання 

включає усне 

опитування; написання 

рефератів, письмових 

робіт, тестування. 

 

ПРН 8.1. – визначати 

склад робочої групи для 

розробки проектів 

реконструкції, 

сучасних, реставрації та 

адаптації історичних 

ландшафтних об’єктів  

ПРН 9. 

Презентувати 

результати 

виконаних 

досліджень в галузі 

садово-паркового 

господарства 

фахівцям і 

нефахівцям 

Метод частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

самостійна робота, 

підготовка 

презентацій, 

дискусії. 

Усне та письмове 

опитування. Перевірка 

письмових, 

самостійних та 

графічних робіт, 

тестування. 

 

ПРН 9. 1. Представляти 

результати створених 

проєктів на різних 

рівнях наукової, 

освітньої і громадської 

діяльності 

 

ПРН 10.  

Розробляти проекти 

об’єктів озеленення, 

садово-паркового 

господарства та 

ландшафтної 

архітектури, 

реставрації та 

реконструкції 

об’єктів озеленення, 

культурної 

спадщини; 

проектувати зимові 

сади в інтер’єрах 

офісних і житлових 

будівель, 

озеленення 

покрівель, 

оранжерейні і 

тепличні 

комплекси. 

Метод частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

самостійна робота, 

підготовка 

презентацій, 

дискусії. 

 

Усне та письмове 

опитування. Перевірка 

письмових, 

самостійних та 

графічних робіт, 

тестування. 

 

ПРН 10.1 – Розробляти 

проєкти реконструкції, 

реставрації та адаптації 

об’єктів озеленення 

різного 

функціонального 

призначення, 

використовуючи 

сучасні досягнення 

науки і техніки 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.1. Реконструкція садово-паркових об’єктів – 

історичний досвід, завдання та методи. 

Модулем передбачено ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними 

поняттями та визначеннями, завданнями і методами відновлення садово-паркових 

об’єктів. Розглядаються питання класифікації та принципи проведення робіт щодо 
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їхнього відновлення. В розрізі модуля вивчається реконструкція як захід на садово-

паркових об’єктах у XVIII-XIX ст. та досвід реконструкції історичних парків на 

території України. Висвітлюються питання нормативно-правової бази щодо 

збереження, відновлення та реконструкції ландшафтних об’єктів. Висвітлюються 

питання процесу передпроєктного вивчення об’єктів ландшафтної архітектури, 

розглядаються особливості створення та змісту завдання на проєктування. 

Змістовий модуль 1.2. Передпроектний аналіз та комплексна оцінка. 
Розглядаються всі етапи відновлювальних робіт. Надається пояснення щодо 

особливостей проведення натурного обстеження території, проведення 

інвентаризації насаджень, оцінки сучасного стану елементів благоустрою, 

висвітлюються питання камеральної обробки результатів передпроєктного 

вивчення території та створення передпроєктної документації.  

В розрізі модуля  розглядаються причини та види ландшафтної реконструкції 

стан та ознаки насаджень, які потребують реконструкції, етапи реконструктивних 

робіт, заходи щодо формування насаджень та висвітлюються питання щодо 

особливостей добору деревних рослин при різних видах реконструкції. 

Змістовий модуль1.3. Відновлення садово-паркових об’єктів. 

Розглядаються питання класифікації засобів вираження ідейного 

навантаження (прямих і опосередкованих) та надаються пропозиції щодо їхнього 

застосування при відновлювальних роботах об’єктів ландшафтної архітектури. 

Висвітлюються етапи проведення  консервації садово-паркових об'єктів та їх 

елементів, особливості проведення реставраційних робіт та складання проєктної 

документації.  

В розрізі модуля  значна увага приділяється історії створення та заповідання 

садово-паркових об’єктів в Україні, нормативно-правовій базі, структурі проектів 

організації та особливостям функціонального зонування території заповідних 

об’єктів, оцінці сучасного стану та напрямам відновлення окремих заповідних 

об’єктів (на прикладі дендрологічних парків). 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  

 Кількість годин 

 
усього* 

лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

Модуль 1 (1 семестр)  150 17 34  99 

Змістовий модуль 

1.1. 

Реконструкція садово-

паркових об’єктів – 

історичний досвід, 

завдання та методи 

 45 6 12 - 27 

Змістовий модуль 

1.2. 

Передпроєктний 

аналіз та комплексна 

оцінка  

 60 6 12 - 42 
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Змістовий модуль 

1.3. 

Відновлення садово-

паркових об’єктів  

 30 5 10 - 15 

Підсумковий 

контроль 

 15    15 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

 Модуль 1.  

Змістовий модуль 1.1. 

Реконструкція садово-паркових об’єктів – історичний досвід, 

завдання та методи. 

Тема 1.1.1. Завдання та 

методи відновлення 

ландшафтних об’єктів. 

 

1. Основні поняття та визначення 

відновлення 

2. Задачі та методи відновлення 

ландшафтних об’єктів 

3. Класифікація та принципи 

проведення робіт по відновленню 

садово-паркових об’єктів 

2 

Тема 1.1.2. Історичний 

досвід реконструкції 

ландшафтних об'єктів 

1. Реконструкція як захід на  садово-

паркових об'єктах у XVIII-XIX ст. 

2. Нормативно-правова база щодо 

збереження, відновлення та 

реконструкції ландшафтних об'єктів. 

3. Досвід реконструкції історичних 

парків на території України 

2 

Тема 1.1.3. Аналіз 

архітектурно-

просторової та 

пейзажно-видової 

структури території в 

історичному аспекті 

1. Завдання на проєктування. 

2. Особливості проведення історико-

архітектурного аналізу 

2 

Змістовий модуль 1.2.  

Передпроектний аналіз та комплексна оцінка. 

Тема 1.2.1. Основні  

напрями 

передпроєктного 

дослідження. Оцінка 

сучасного стану 

1. Натурне обстеження та 

інвентаризація насаджень. 

2. Оцінка сучасного стану елементів 

благоустрою 

3. Камеральна обробка результатів 

та склад передпроектної 

документації. 

2 
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Тема 1.2.2. Основи 

реконструкції міських 

садів і парків 

1.Причини та види ландшафтної 

реконструкції. 

2. Стан та ознаки насаджень, які 

потребують реконструкції. 

3. Особливості реконструкції 

насаджень у масивах 

4. Склад проектної документації 

 

2 

Тема 1.2.3. 

Особливості  

проведення 

реконструкції 

насаджень на садово-

паркових об’єктах 

1. Етапи реконструктивних робіт 

2. Заходи щодо формування 

насаджень. 

3. Особливості добору деревних 

рослин при реконструкції 

насаджень. 

2 

Змістовий модуль 1.3. 

Відновлення садово-паркових об’єктів. 

Тема 1.3.1. Засоби 

вираження ідейного 

навантаження 

1. Класифікація засобів вираження 

ідейного навантаження 

2. Прямі засоби вираження ідейного 

навантаження 

3. Опосередковані засоби вираження 

ідейного навантаження 

1 

Тема 1.3.2. Особливості 

проведення консервації 

та реставрації паркових 

елементів 

 

1. Консервація садово-паркових 

об'єктів та їх елементів. 

2. Особливості проведення 

реставраційних робіт. 

2 

Тема 1.3.3. Збереження 

та відновлення 

заповідних садово-

паркових об’єктів 

 

1. Історія створення та заповідання 

СПО в Україні 

2. Нормативно-правова база, 

структура проектів організації 

території заповідних СПО. 

3. Напрями відновлення окремих 

заповідних об’єктів 

2 

 

7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1.  

Реконструкція садово-паркових об’єктів – історичний досвід, завдання 

та методи. 

Тема 1.1.1. 
Ретроспективний 

аналіз особливостей 

1. Аналіз формування та розвитку 

садово-паркового об’єкта в 

історичному аспекті. 

6 
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формування та 

розвитку садово-

паркового об’єкта 

 

2. Аналіз документації щодо 

підпорядкування, назви, площі та 

інших загальних характеристик 

об’єкта на сучасному етапі. 

3. Характеристика об’єкта за 

основними типологічними ознаками. 

Тема 1.1.2. Створення 

бланку паспорта 

садово-паркового 

об’єкта 

  

1. Аналіз відповідних законів (Закон 

України «Про природно-заповідний 

фонд», «Про культурну спадщину» 

тощо) та визначення категорії та 

статусу садово-паркового об’єкта. 

 

2. Аналіз функціонального 

призначення об’єкта та 

підпорядкування на сучасному етапі. 

3. Створення бланку паспорта згідно 

нормативної документації. 

6 

Змістовий модуль 1.2.  

Передпроектний аналіз та комплексна оцінка. 

Тема 1.2.1. Підготовка 

робочого щоденника, 

підоснови плану 

садово-паркового 

об’єкта та проведення 

інвентаризації рослин 

1. Оформлення титульного аркушу 

робочого зошита відповідно форми, 

передбаченої додатком 2 Інструкції з 

інвентаризації зелених насаджень у 

населених пунктах України 

2. Створення таблиці асортиментної 

відомості рослинних угруповань за 

окремими елементами для 

проведення ландшафтного аналізу. 

3. Створення підоснови 

інвентаризаційного плану на основі 

Googl-карт. 

4. Виконання інвентаризаціії 

насаджень разом з фотофіксацією 

рослинних елементів. 

5. За результатам камеральної 

обробки даних визначити видову та 

вікову структура насаджень парку, 

кількісні показники санітарного 

стану насаджень, а також 

співвідношення декоративно-

листяних та декоративно-квітучих 

видів 

8 

Тема 1.2.2. 

Проведення натурного 

обстеження та 

1. Оцінка ландшафтно-

композиційного потенціалу паркової 

території. 

 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=63329&displayformat=dictionary
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ландшафтного аналізу 

території дослідного 

об’єкта 

2. Визначення типів існуючої 

просторової структури об’єкта 

(відкритий, напівзакритий та 

закритий типи). 

3. Створення план-схеми 

композиційно-ландшафтної оцінки 

Змістовий модуль 1.3.  

Відновлення садово-паркових об’єктів. 

Тема 1.3.1. 
Формування 

директивного плану 

відновлення 

ланшафтного об’єкту 

 

1. Формування загальної 

характеристики садово-паркового 

об’єкту. 

2. Визначення переліку основних 

напрямів та питань, які необхідно 

вирішити при проектуванні 

відновлення об’єкта. 

3. Розробити директивний план 

відновлення території садово-

паркового об’єкту, включати заходи 

відновлення природних компонентів 

та архітектурно-планувальної 

організації об’єкта. 

4 

Тема 1.3.2. Аналіз 

засобів вираження 

ідейного навантаження  

парку. 

 

1. Аналіз складових елементів 

паркового простору садово-

паркового об’єкта. 

2. Визначення елементів паркового 

простору, за допомогою яких 

виражається ідейне навантаження 

території, виокремивши при цьому 

прямі та опосередковані. 

3. Складання пояснювальної записки. 

4 

Тема 1.3.3. 
Комплексна оцінка 

сучасного стану 

садово-паркового 

об’єкту. 

 

1. Визначення критеріїв комплексної 

оцінки. 

2. Розробка основних заходів 

перспективного відновлення об’єкта. 

3. Побудова схеми комплексної 

оцінки садово-паркового об’єкта. 

  

4 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено навчальним планом. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Основними методами контролю є: 

Поточний контроль. 

- усне і письмове опитування проводиться на кожному занятті;  

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=84098&displayformat=dictionary
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- оцінювання письмових та графічних практичних робіт;  

- практична перевірка умінь і навичок під час практичних занять;  

- оцінювання доповідей і презентацій з самостійно вивчених тем; 

-  самоконтроль і самооцінка;  

- тестування на базі платформи moodle після вивчення кожного змістовного 

модуля. 

- підсумковий контроль – екзамен. 

Оцінювання проводиться за накопичувальною системою у чотири етапи: 

результати трьох змістовних модулів та підсумковий контроль у формі екзамену. 
Оцінка за змістовий модуль є сумою набраних студентом балів за поточну роботу, 

виконання практичних і самостійних завдань. 

- підсумковий контроль – екзамен у формі тесту на базі платформи moodle. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. сам. роб. мод. тест 

МОДУЛЬ 1 100    

Змістовий модуль 1.1  20 13 2 5 

Змістовий модуль 1.2  30 22 3 5 

Змістовий модуль 1.3  20 15  5 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю** 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання, звіти з лабораторних 

занять тощо) 

Розподіл 

балів* 

Змістовий модуль 1.1 20 

Практичне завдання 1.1.1. «Ретроспективний аналіз особливостей 

формування та розвитку садово-паркового об’єкта» (письмова та 

графічна робота) 

8 

Завдання до самостійної роботи 1.1.1. «Аналіз створення 

меморіальних парків у м. Харкові)» (письмова робота) 

2 

Практичне завдання 1.1.2 «Створення бланку паспорта садово-

паркового об’єкта» (письмова робота) 

5 

Модульний тест ЗМ 1 5 

Змістовий модуль 1.2 30 

Практичне завдання 1.2.1. «Підготовка робочого щоденника, 

підоснови плану садово-паркового об’єкта та проведення 

інвентаризації рослин» (письмова робота) 

12 

Завдання до самостійної роботи 1.2.1. «Оформлення графічної 

частини (Створення інвентаризаційного плану)» 

3 
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Практичне завдання 1.2.2 «Проведення натурного обстеження та 

ландшафтного аналізу території дослідного об’єкта» (письмова та 

графічна робота) 

10 

Модульний тест ЗМ 2 5 

Змістовий модуль 1.3 20 

Практичне завдання 1.3.1. «Формування директивного плану 

відновлення ланшафтного об’єкту» (письмова робота) 

6 

Практичне завдання 1.3.2. «Аналіз засобів вираження ідейного 

навантаження  парку» (письмова робота) 

3 

Практичне завдання 1.3.3. «Комплексна оцінка сучасного стану 

садово-паркового об’єкта» (письмова та графічна робота) 

6 

Модульний тест ЗМ 3 5 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  

100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 
З методичними матеріалами по дисципліні можна ознайомитися на дистанційному курсі у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 

посиланням: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=459 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Ботанічні сади та дендропарки / Державна служба заповідної справи 

Мінприроди України, Глобальний екологічний фонд, Програма розвитку 

ООН в Україні; [відп. ред.: Т. М. Черевченко, С. С. Волков ; упоряд. : 

В. В. Кваша, О. О. Семенова, Н. В. Чувікіна]. - К. : ТОВ "Майстерня книги", 

2009. - 296 с. 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=84098&displayformat=dictionary
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2. Дудин Р. Б.. Консервація, реставрація та реконструкція садово-паркових 

об’єктів [навчальний посібник] – Львів: Компанія «Манускрипт», 2013. – 192 

с 

3. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992      № 

2456-XII [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-12. 

4. Меморіальні парки Києва: монографія / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська, 

М. О. Подольхова, М. С. Мавко. – Біла Церква. : Вид. Пшонківський О. В., – 

2017. – 336 с. 

5. Колорит паркових ландшафтів: монографія / Н.О. Олексійченко, М. С. 

Мавко, Н.В. Гатальська, М. С. Мавко. – Біла Церква. : Вид. Пшонківський О. 

В., – 2019. – 354 с. 

6. Лихачев Д. С. Заметки о реставрации мемориальных садов и парков 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://art-con.ru/node/2927. 

7. Олексійченко Н. О. Характеристика меморіальних парків воєнної тематики / 

Н. О. Олексійченко, Н. В. Гатальська, М. О. Гричук // Науковий вісник НЛТУ 

України : (Ландшафтна архітектура і сучасність). – Львів, 2013. – Вип. 23.9. 

– С.126–131. 

8. Олексійченко Н. О. Особливості тематичного навантаження меморіальних 

парків м. Києва / Н. О. Олексійченко, Н. В. Гатальська, М. О. Гричук // 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України : (Лісівництво та декоративне садівництво). – 

К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 187. – Ч. 1. – С. 99–105. 

9. Олексійченко Н. О.  Наукові основи оцінювання сучасного стану та рівня 

збереженості парків : рекомендації для підприємств України в галузі садово-

паркового господарства, ландшафтної архітектури та містобудування / Н. О. 

Олексійченко, Н. В. Гатальська, М. С. Мавко К. : НУБіП України, 2016. – 51 

с.  

10.  Олексійченко Н. О. Функціональне призначення та формування колориту 

ландшафту меморіальних парків м. Києва / Н. О. Олексійченко, М. С. Мавко 

// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія “Лісівництво та декоративне 

садівництво”. – 2015. – Вип. 229. – С. 186-192.  (Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2015_229_28) 

11.  Попович С.Ю. Заповідне паркознавство / Попович С.Ю., Корінько О.М. , 

Клименко Ю.О. [навчальний посібник] – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2011. – 320 с. 

12.  Лихачев Д. С. Заметки о реставрации мемориальных садов и парков 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://art-con.ru/node/2927. 

13.  Пархісенко Л. В., Гребенюк Є. М., Гуцал О. В. та ін. Склад, зміст, порядок 

розроблення, погодження та затвердження проектів організації території 

ботанічних садів (Методичні рекомендації). – К. : Фітосоціоцентр, 2004. – 26 

с. 

14.  Пархісенко Л. В., Сесін В. А. Методичні рекомендації щодо проведення 

http://art-con.ru/node/2927
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2015_229_28
http://art-con.ru/node/2927
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естетичної оцінки території з метою заповідання. – К. : Держ.служба 

запов.справи Мінекоресурсів України, 2003. – 28 с. 

15.  Родічкін І., Родічкіна О. Старовинні маєтки України / Родічкін І., Родічкіна 

О. – Київ “Мистецтво” – 2009 – 385 с. 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
 

1. Аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 

2. Навчальна література. 
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 2020-2021 навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Повна назва навчальної дисципліни  

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ САДОВО_ПАРКОВИХ ОБ”ЄКТІВ 

 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова ОК 2  

семестр 1 семестр 

кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів ЄКТС 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

кафедра лісового та садово-паркового господарства 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти другий (магістерський)  

галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» 

освітня програма  «Садово-паркове господарство» 

форма навчання денна  

 

 

Завідувач кафедри ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 2020 року  ___________________  (Олексійченко Н.О.) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант освітньої програми  

«____»____________ 2020 року  _________________ Гатальська Н. В. 
                                                                                                                                          підпис                         прізвище та ініціали 

 

 


