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ВСТУП
Програма  навчальної  дисципліни  "Монтаж  та  налагодження  систем

теплогазопостачання та  вентиляції"  складена  відповідно  до  освітньо-

професійної  програми підготовки  бакалавра  спеціальності  «Будівництво та

цивільна інженерія (теплогазопостачання та вентиляція)».

Програма  дисципліни  "Монтаж  та  налагодження  систем

теплогазопостачання та  вентиляції"  передбачає  формування  у  студентів

системи теоретичних і  практичних знань  з  основних понять  з монтажу та

налагоджування  систем  теплопостачання,  газопостачання,  вентиляції,

кондиціювання  повітря,  опалення,  гарячого  водопостачання,  геліосистем,

теплових насосів.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Монтаж та налагодження систем

теплогазопостачання та  вентиляції»  є  складовою  частиною  циклу

фундаментальних  дисциплін  для  підготовки  студентів  за  спеціальністю

«Будівництво  та  цивільна  інженерія  (теплогазопостачання  та  вентиляція)».

Отримані під час вивчення дисципліни знання базуються на попередньому

вивченні  дисциплін  “Санітарно-технічне  обладнання  будівель  і  споруд”,

“Теплопостачання”,  “Газопостачання”,  “Теплогазопостачання і  вентиляція”,

“Вентиляція”,  “Кондиціювання  повітря”,  “Опалення”. Вивчення  курсу

передбачає  вивчення  спеціальної  літератури,  активну  роботу  на  лекціях,

практичних  і  лабораторних  заняттях,  самостійну  роботу  та  виконання

поставлених  задач.  Вимоги  до  знань  та  умінь  визначаються  галузевими

стандартами вищої освіти України. 

Анотація
Вивчення  дисципліни  "Монтаж  та  налагодження  систем

теплогазопостачання та вентиляції" є  невід’ємним складником формування

професійної  компетентності  студентів.   Програма  передбачає  комплексне

вивчення  основних  понять  з  монтажу  та  налагоджування  систем

теплопостачання,  газопостачання,  вентиляції,  кондиціювання  повітря,

опалення, гарячого водопостачання, геліосистем, теплових насосів в усіх їх

аспектах в рамках компетентнісного підходу.  
Ключові слова: монтаж, ескіз, креслення, проект, інструменти, системи, монтажні

роботи, налагодження.

Аbstract
Study of the discipline "Installation and adjustment of heat and gas supply and

ventilation systems"  is an integral part of the formation of students' professional

competence.

The  program  provides  a  comprehensive  study  of  the  basic  concepts  of

installation  and  adjustment  of  heat  supply systems,  gas  supply,  ventilation,  air

conditioning, heating, hot water supply,  heliosystems, heat  pumps  in all  aspects

within the its competence-based approach.
Key words: installation, sketch, drawings, project, tools, systems, construction works,

tooling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань,

спеціальність,

спеціалізація, рівень

вищої освіти

Характеристика

навчальної

дисципліни

денна

форма 

заочна

форма

Кількість 

кредитів — 4

Галузь знань 19

"Архітектура та 

будівництво"

За вибором

Спеціальність 192

«Будівництво та

цивільна інженерія» 

Модулів – 1

Спеціалізація —

Теплогазопостачання та

вентиляція

Рік підготовки:

Змістових 

модулів – 2

4-ий 5-ий

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Семестр

7-ий 9-ий

Лекції

Загальна 

кількість

годин – 120

24 год. 2 год.

Практичні, семінарські

Тижневих годин

для денної 

форми 

навчання:

аудиторних – 4

самостійної 

роботи студента –

6

Рівень вищої освіти:

бакалавр

10 год. 6 год.

Лабораторні 

8 год. 4 год.

Самостійна робота

78 год. 108 год.

Індивідуальні завдання 

- -

Вид контролю:

залік залік

Примітка. Співвідношення  кількості  аудиторних  занять  до

самостійної та індивідуальної роботи становить: 

- денна форма навчання - 35% до 65 %; 

- заочна форма навчання - 10 % до 90 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою  вивчення  дисципліни  "Монтаж  та  налагодження  систем

теплогазопостачання та  вентиляції"  є  формування  у  майбутніх

фахівців  умінь  і  знань  з  основ  монтажу  і  налагоджування  систем

теплогазопостачання  та  вентиляції  житлових,  громадських  і

промислових об'єктів.

Основні завдання навчальної дисципліни “Монтаж та налагодження

систем теплогазопостачання та вентиляції” - прищеплення студентам

знань  щодо  термінології  предмету вивчення,  формування  навичок  і

вмінь щодо монтажу та налагоджування систем теплогазопостачання і

вентиляції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
- вимоги нормативних документів щодо монтажу та налагоджування

систем теплогазопостачання та вентиляції,

- прилади, що використовують для монтажу та налагоджування систем

теплогазопостачання та вентиляції;

- правила монтажу систем теплогазопостачання та вентиляції;

-  технічні,  санітарно-гігієнічні  та  екологічні  вимоги  до  систем

теплогазопостачання та вентиляції;

- задачі і  порядок проведення обстежень і випробовувань в системах

теплогазопостачання та вентиляції;

- склад і послідовність виконання налагоджувальних робіт в системах

теплогазопостачання та вентиляції;

-  перелік  документів,  що  складаються  при  передачі  об'єкту  в

експлуатацію.

вміти: 
- проводити аналіз роботи систем теплогазопостачання та вентиляції;

-  виконувати  випробовування  і  налагоджування  систем

теплогазопостачання та вентиляції; 

-  здійснювати технічний контроль за  виконанням  монтажу  систем

теплогазопостачання та вентиляції. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Монтаж систем теплогазопостачання і

вентиляції

Тема 1. Основні поняття і принципи монтажних робіт.

Санітарно-технічні роботи. Організація монтажу санітарно-технічних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



систем.  Монтажне  проектування  систем  теплогазопостачання  і

вентиляції.  Підготовка  об'єктів  до  монтажу  санітарно-технічних

систем. Основні принципи монтажних робіт.

Тема 2. Особливості виконання монтажних робіт. 

Інструменти  для  монтажу  санітарно-технічних  систем.  Особливості

виконання  монтажних  робіт  в  системах  теплогазопостачання  та

вентиляції.

Тема 3. Монтаж трубопроводів в системах теплогазопостачання.

З'єднання  пластикових  труб.  З'єднання  мідних  труб.  З'єднання

сталевих труб. Перехід сталевої труби на пластикову і мідну.

Тема 4. Монтаж систем теплогазопостачання.

Монтаж  теплових  мереж.  Монтаж  зовнішніх  та  внутрішніх

газопроводів, обладнання та приладів. 

Тема 5. Монтаж систем автономного опалення.

Вибір  і  монтаж  системи  опалення.  Вибір  і  монтаж  опалювального

котла.  Монтаж  опалювальних  приладів.  Монтаж  арматури  та

додаткового обладнання. Монтаж підлогового опалення.

Тема 6. Монтаж систем центрального опалення.

Матеріали та обладнання. Підготовчі роботи перед монтажем систем.

Монтаж  систем  центрального  опалення.  Випробування  систем,

приймання та здача робіт.

Тема 7. Монтаж систем вентиляції та кондиціонування повітря.

Види і правила монтажу. Монтаж систем вентиляції. Монтаж систем

кондиціонування повітря.

Тема 8. Монтаж теплових насосів та сонячних колекторів.

Монтаж  теплових  насосів:  етапи  і  правила  монтажу.   Монтаж

сонячних колекторів: етапи і правила монтажу.

Змістовий модуль 2. Налагоджування систем теплогазопостачання і

вентиляції

Тема  9. Призначення  та  задачі  налагоджування  систем

теплогазопостачання і вентиляції.

Призначення  і  види  робіт  при  налагоджуванні  систем. Порядок

проведення  налагоджувальних  робіт.  Вимоги  до  роботи  систем

теплогазопостачання  і  вентиляції.  Пускові  випробування,  монтажне

регулювання і передача систем в експлуатацію. Ефективність роботи

систем. 

Тема  10. Обстеження,  випробовування  і  регулювання  систем

централізованого теплопостачання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні  положення:  задачі,  види  і  етапи,  методика  проведення

налагоджувальних  робіт.  Аналіз  режимів  роботи  систем

централізованого  теплопостачання.  Налагоджування  джерела  тепла.

Налагоджування  теплових  мереж  і  допоміжного  обладнання.

Налагоджування теплових пунктів і систем теплопостачання будівель і

споруд.  Показники  ефективності  налагоджування  систем

централізованого теплопостачання.

Тема  11. Обстеження,  випробовування  і  регулювання  систем

вентиляції та кондиціювання повітря. 

Основні  положення:  задачі,  види  і  етапи,  методика  проведення

налагоджувальних  робіт.  Причини  неефективності  дії  систем

вентиляції  та  кондиціювання  повітря.  Способи  усунення

несправностей  в  системах  вентиляції  та  кондиціювання  повітря.

Якісне і  кількісне регулювання систем вентиляції  та  кондиціювання

повітря. Визначення місць відбору проб повітря на вміст виробничих

шкідливих  виділень.  Встановлення  метеорологічних  умов  в

приміщенні та вмісту шкідливих речовин в припливному і витяжному

повітрі. Випробовування і налагоджування конструктивних елементів і

установок в цілому. 

Тема  12.  Обстеження,  випробовування  і  регулювання  систем

газопостачання. 

Основні  положення:  задачі,  види  і  етапи,  методика  проведення

налагоджувальних  робіт.  Налагоджування  зовнішніх  мереж

газопостачання.  Налагоджування  внутрішньобудинкових  мереж

газопостачання.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма навчання

всьо-

го

в тому числі

л. п. лаб. інд. с.р.

1 2 3 4 5 6 7

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Основні поняття і принципи 

монтажних робіт
12 2 4 6

Тема 2.  Особливості виконання 

монтажних робіт
7 2 5

Тема 3.  Монтаж трубопроводів в 

системах теплогазопостачання
10 2 2 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7

Тема 4. Монтаж систем 

теплогазопостачання
10 2 2 6

Тема 5. Монтаж систем автономного 

опалення
10 2 2 6

Тема 6. Монтаж систем центрального 

опалення
9 2 7

Тема 7. Монтаж систем вентиляції та 

кондиціонування повітря
10 2 2 6

Тема 8. Монтаж теплових насосів та 

сонячних колекторів
9 2 7

 Разом за змістовим модулем 1 77 16 4 8 49

Змістовий модуль 2

Тема  9. Призначення  та  задачі

налагоджування  систем

теплогазопостачання і вентиляції
8 2 6

Тема 10. Обстеження, випробовування і

регулювання  систем  централізованого

теплопостачання
16 2 4 10

Тема 11. Обстеження, випробовування і

регулювання  систем  вентиляції  та

кондиціювання повітря
10 2 2 6

Тема 12.  Обстеження, випробовування і

регулювання систем газопостачання
9 2 7

 Разом за змістовим модулем 2 43 8 6 29

Всього годин 120 24 10 8 78

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Заочна форма навчання

всьо-

го

в тому числі

л. п. лаб. інд. с.р.

1 2 3 4 5 6 7

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Основні поняття і принципи 

монтажних робіт
9,25 0,25 2 7

Тема 2.  Особливості виконання 

монтажних робіт
11 11

Тема 3.  Монтаж трубопроводів в 

системах теплогазопостачання
10 1 9

Тема 4. Монтаж систем 

теплогазопостачання
8,25 0,25 1 7

Тема 5. Монтаж систем автономного 

опалення
8,25 0,25 1 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7

Тема 6. Монтаж систем центрального 

опалення
11 11

Тема 7. Монтаж систем вентиляції та 

кондиціонування повітря
8,25 0,25 1 7

Тема 8. Монтаж теплових насосів та 

сонячних колекторів
11 11

 Разом за змістовим модулем 1 77 1 2 4 70

Змістовий модуль 2

Тема  9. Призначення  та  задачі

налагоджування  систем

теплогазопостачання і вентиляції
10,25 0,25 10

Тема 10. Обстеження, випробовування і

регулювання  систем  централізованого

теплопостачання
12,25 0,25 2 10

Тема 11. Обстеження, випробовування і

регулювання  систем  вентиляції  та

кондиціювання повітря
10,25 0,25 2 8

Тема 12.  Обстеження, випробовування і

регулювання систем газопостачання
10,25 0,25 10

 Разом за змістовим модулем 2 43 1 4 38

Всього годин 120 2 6 4 108

5. Теми практичних занять
№

з/

п

Назва теми Кількість годин
Денна

форма

Заочна

форма

1 Монтажні та заготівельні креслення систем 

теплогазопостачання та вентиляції

4 2

2 Регулювання джерела тепла (визначення 

продуктивності водонагрівача при 

розрахункових умовах)

2 1

3 Визначення теплових навантажень 

споживання (визначення розрахункових 

параметрів установки) 

2 1

4 Визначення відповідності роботи установок, 

призначених для створення комфортних 

умов в житлових, громадських і 

промислових будівлях

2 2

Разом 10 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Теми лабораторних занять 
№

з/п
Назва теми Кількість годин

Денна

форма

Заочна

форма

1 Монтаж трубопроводів та арматури систем 

опалення
2 1

2 Монтаж опалювальних приладів 2 1

3 Монтаж повітропроводів, фасонних частин, 

арматури систем вентиляції
2 1

4 Монтаж трубопроводів, арматури та 

обладнання систем газопостачання
2 1

Разом 8 4

7. Завдання для самостійної роботи
Розподіл  годин  самостійної  роботи  для  студентів  денної  форми

навчання: 21 (6) год. – підготовка до аудиторних занять; 24 (24) год. –

підготовка до контрольних заходів; 33 (78) год. – підготовка питань,

які не розглядаються під час аудиторних занять, а саме:

№

з/п

Назва теми Кількість годин
денна ф. заочна ф.

1 Технічні,  санітарно-гігієнічні  та  екологічні
вимоги до систем опалення і вентиляції

3 6

2 Налагодження систем на потрібний ефект 3 8

3 Техніка безпеки при обстеженні, випробовуванні
та регулюванні систем

3 8

4 Методика  проведення  вимірювання  параметрів
повітря та обробка результатів

3 6

5 Правила і періодичність контролю роботи систем
опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

3 6

6 Налагоджування  систем  теплопостачання
житлових, громадських та промислових будівель

3 12

7 Заходи  щодо  впорядкування  роботи  систем
централізованого теплопостачання

3 8

8 Санітарно-гігієнічні  випробовування  систем
вентиляції та кондиціонування повітря

3 6

9 Випробовування і налагоджування вентиляторів 3 6

10 Випробовування і налагоджування систем 
«чиллер-фанкойли»

3 6

11 Випробовування  і  налагоджування
повітронагрівачів і повітроохолоджувачів

3 6

Разом 33 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методи навчання
1.  Лекційний  курс  проводиться  із  використанням  мультимедійних

презентацій, стендів та плакатів.

2.  Лабораторні  та  практичні  заняття  проводяться  із  застосуванням

відеофільмів, необхідних роздаткових матеріалів, стендів та плакатів.

3.  Методи  активного  навчання  передбачають  розгляд  та  аналіз

проблемних ситуацій, використання навиків та вмінь при монтажних

роботах,  а також розв’язання задач з їх обговоренням.

4. Консультації.

5. Самостійна робота студентів.

9. Методи контролю
Оцінювання  знань  здійснюється  за  100-бальною  шкалою.

Поточний  контроль  знань  студентів  передбачає  оцінку

систематичності  та  активності  роботи  на  лекціях,  практичних  і

лабораторних заняттях та тестування за двома змістовими модулями.

Підсумковий контроль знань - у формі заліку.

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт:

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів;

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і

перевірки виконаних практичних завдань;

- робота  на  лабораторних  заняттях  —  шляхом  перегляду  звіту

виконаної роботи;

-  тестування.

Критерії оцінювання результатів поточної роботи проводиться

у % від кількості  балів,  виділених на завдання,  із заокругленням до

цілого числа:

0% – завдання не виконано;

40%  –  завдання  виконано  частково  та  містить  суттєві  помилки

методичного або розрахункового характеру;

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у

розрахунках або в методиці;

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12

11 6 9 9 8 8 8 7 5 12 10 7 100

11. Шкала оцінювання
Сума балів за всі форми

навчальної діяльності
Оцінка за національною шкалою для заліку

90-100 зараховано

82-89 зараховано

74-81 зараховано

64-73 зараховано

60-63 зараховано

35-59
незараховано з можливістю повторного

складання

0-34
незараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення
1.  Щербаков,  В.  М.  Методичні  вказівки  до  практичних  занять,

самостійної  роботи  і  виконання  курсового  проекту  з  дисципліни

«Монтаж  систем  теплогазопостачання  та  вентиляції»  для  студентів

напряму  підготовки  6.060101  «Будівництво»  професійного

спрямування  «Теплогазопостачання  та  вентиляція»  усіх  форм

навчання. - Рівне : НУВГП, 2015. - 54 с.

2.  Крючков,  Є.  М.  Конспект  лекцій  з  дисципліни  "Експлуатація,

монтаж  та  налагодження  теплоенергетичних  систем  промислових

підприємств" : конспект лекцій / Є. М. Крючков. - Запоріжжя : ЗДІА,

2002. - 120 c.

13. Рекомендована література
Базова

1. Лівінський, О. М. Санітарно-технічні роботи: навчальний посібник /

О. М. Лівінський, О. І.  Курок, Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. О.

Грядикін, М. І. Бондаренко. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 280 с. 

2. Костенко Е.М. Устройство и монтаж санитарно-технических систем

зданий. Практическое пособие для слесаря-сантехника. – К. : Основа,

2000. – 232 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Довбуш О.М., Возняк О.Т., Жуковський С.С. Системи обігрівання та

вентиляції.  Технології  заготівельних і монтажних робіт:  Навчальний

посібник.  –  Львів  :  Видавництво  Національного  університету

«Львівська політехніка», 2005. – 276 с.

4.  Краснов  Ю.С.,  Борисоглебская  А.П.,  Антипов  А.В.  Системы

вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию,

испытаниям и наладке. – М. : Термокул, 2004.

5. Скляр  Б.  Д.  Експлуатація  та  наладка  систем  ТГСВ:  Навчальний

посібник / Б. Д. Скляр. - Білгород: Вид-во БГТУ ім. В.Г. Шухова, 2007.

6.  ДСТУ-Н  Б  В.2.5-73:2013  Настанова  з  монтажу  внутрішніх

санітарно-технічних систем. - К. : Мінрегіонбуд, 2013.

7.  ДСТУ-Н  Б  В.2.5-62:2012  Настанова  з  проектування  та  монтажу

систем опалення з застосуванням сталевих панельних радіаторів. - К. :

Мінрегіонбуд, 2012.

8. ДСТУ-Н Б В.2.5-62:2012 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Проектування та

монтаж мереж водопостачання та каналізації  з  пластикових труб —

К. : Мінрегіонбуд, 2010.

Допоміжна
1.  Пырков  В.В.  Гидравлическое  регулирование  систем  отопления  и

охлаждения. Теория и практика. – К. : ПДП «Такі справи», 2005. – 304

с.

2.  Сотников  А.Г.  Автономные  и  специальные  системы

кондиционирования  воздуха  (теория,  оборудование,  проектирование,

испытание, эксплуатация). – СПб, 2005. – 240 с.

3.  Бриганти  А.  Руководство  по  техническому  обслуживанию

холодильных установок и установок для кондиционирования воздуха:

Перевод с итальянского / Под ред. А.Д. Гальперина. – М. : Евроклимат,

2004. – 312 с.

4.  Лэнгли  Б.  Руководство  по  устранению  неисправностей  в

оборудовании  для  кондиционирования  воздуха  и  в  холодильных

установках: Перевод с английского / Под ред. А.Д. Гальперина. – М. :

Евроклимат, 2003. – 220 с.

5. Основы пусконаладочных работ / С.О.К. – 2004. - № 11.

6. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования,

испытаний и эксплуатации. – М. : Изд-во «Клинрум», 2002. - 304 с.

7. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник / В.И.

Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. – 3-е изд., перераб. и доп. –

М. : Стройиздат, 1988. – 432 с.

8. Наладка и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



воздуха: Краткий справочник. – Киев : Будівельник, 1984 – 86 с.

9. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования

воздуха.  Справочное  пособие  /  Под  ред.  Б.А.  Журавлева.  –  М.  :

Стройиздат, 1980. – 448 с.

10.  Ошовський  В.Д.,  Кваша  І.І.  Довідник  слюсаря  газового

господарства: довідкове видання. - К. : Будівельник, 1992.

14. Інформаційні ресурси
1.  Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-

комунального господарства України / [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.minregion.gov.ua/

2.  Державне  агентство  з  енергоефективності  та  енергозбереження

України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/

3. Законодавство України / [Електронний ресурс].  – Режим доступу:

http://www.rada.kiev.ua/

4.  Національна  бібліотека  ім.  В.І.  Вернадського  /  [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

5.  Обласна  наукова  бібліотека  (м.  Рівне,  майдан  Короленка,  6)  /

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/

6.  Наукова  бібліотека  НУВГП (м.  Рівне,  вул.  Олекси  Новака,  75)  /

[Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka

7.  Рівненська  централізована  бібліотечна  система  (м.  Рівне,  вул.

Київська,  44)  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:

http://www  .  cbs  .  rv  .  ua  /

8.  Компанія  ГЕРЦ  УКРАИНА (м.  Києв,  вул.  Митрополита  Андрія

Шептицького,  10)  /  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:

http://herz.ua/

9. Фірма KAN (м. Києв, вул. Богатирська, 11) / [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://ua.kan-therm.com/

         Розробники:                                                           Кравченко Н.В.

                                                                                         Кравченко В.С.
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