
Дата реєстрації заяви М г ш о " "
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)
Заява І

на участь у міському конкурсі проектів 
« Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»

Найменування інституту 
громадянського суспільства

Печерське районне 
відділення Київського 

міського відділення 
Всеукраїнського 

об*єднання ветеранів (ПРВ 
КМВ ВОВ)

Назва проекту «Оболонські театральні 
зустрічі учнівства»

Пріоритет, завдання, визначене 
Організатором конкурсу на 
розв’язання якого спрямовано проект 
(словами, зазначити лише один 
напрямок)

Сприяння 
заходів, спрям| 
поліпшення с 
культурного 
просвітницького 
жителів м.Києва.

реалізації 
аваних на 
портивного, 

та
розвитку

Загальна сума кошторису на 
здійснення витрат проекту

244 тис 1грн

Очікуване фінансування від 
Департаменту суспільних комунікацій

194 тис грн.
І

Строк реалізації проекту Жовтень 2020 р
Прізвище, ім’я, по>батькові керівника 
організації, місце знаходження 
організації, телефон, факс, е-таіі

Гриб Олесь Маркович, Мих 
Бойчука]4.

і
04214, Київ, Героїв 
Дніпра,71,кВ. 163.

411 - 44 - 69, 0632966841, 
тес№уп@икг.пеі

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада 
керівника проекту, поштова адреса, 
телефон, е-таіі у
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0983890268
4

До заяви додається:
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського 

суспільства, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі 
наявності);

2) копію документа, що підтверджує включення (на момент 
подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського 
суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) опис проекту (повинен містити мету і завдання, план 
виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців,

про цільовуочікувані результати виконання проекту, інформацію 
аудиторію, способи інформування громадськості про хід виконання 
проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування);

4) кошторис витрат, необхідних для виконання { проекту, за 
формою, що затверджена організатором Конкурсу;

5) інформацію про діяльність інституту громадянського 
суспільства, джерела фінансування інституту громадянського 
суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом 
останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел 
фінансування, джерела фінансування, її матеріально-технічну 
базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або 
уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її 
печаткою;

6) листи-підтвердження від інших громадських організацій, 
творчих спілок, залучених до виконання проекту.

І^^іщиі^ інституту громадянського суспільства

(підпис)

10 лютого 2020 рок

Гриб Олесь

Опис проекту
Проект: «Оболонські театральні зустрічі учнівства»

Наіменування інституту громадянського суспільства:
Печерське районне відділення Київського міського відділення 
Всеукраїнського об*єднання ветеранів (ПРВ КМВ ВОВ)



Напрямок, за яким буде реалізовано проект :
Зустрічі школярів Оболонського району Києва на базі Дитячого 
оздоровчого центру, Героїв Дніпра, 38 -е

Актуальність:
Естетичне виховання дітей на базі традицій української народної 
творчості

Мета проекту: розвиток ініціативи школярів

Завдання проекту: Постановка комедії для молодшого та
середнього учнівства «Як краще провчити вовка?» |

План виконання проекту згідно з Таблицею:

Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу

| Строк 
реалізації 

етапу

Очікувані результати виконання проекту: 
Організація зустрічі школярів з обговоренням 
вислуховування пропозицій

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект: 
Школярі Оболоні молодшого та середнього віку

вистави та

Способи інформування громадськості про хід та результати 
реалізації проекту (зазначаються назви засобів! масової 
інформації, строки та методи інформування громадськості 
Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації 
проекту (назва організації, адреса, телефон, спосіб співучасті, які 
заходи,в, рамках проекту виконує, які ресурси надає для!реалізації

^закладами 
а'діо.

освіти Оболонського району і

яких джерел очікується отримати для реалізації 
проекті;у.г19І4 т̂ис грн. від Департаменту суспільних комунікацій та 
50 тис грн. від КМВ ВОВ.



І

Керівник інституту громадянського суспільства :
Гриб Олесь Марковим

(підпис) (М.П.

10 лютого 2020 р. 2020 року

Кошторис витрат на реалізацію  проекту 

«Оболонські театральні зустрічі учнівства»

№ Стаття
витрат

Розрахуй 
ок витрат

Сума коштів, 
очікувана від 
Департаменту 

суспільних 
комунікацій, 

грн.

Сума
коштів

3
інших 
джере 
л, грн.

Власіівне< 
оргаїн 

її, г

ний
сок
іізац
зн.

Загальна
сума

коштів

на
реалізац

ію
проекту,

грн.
1 2 3 4 5 6 7

ВСЬОГО: 194 тис грн 50 тис 
грн

РАЗОМ: 244 
тис грн

1. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, 
що будуть залучені з інших джерел або за рахунок власного 
внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів: 
Виготовлення на замовлення декорацій,,.бутафорії та костюмів 
через майстерні Театру юного гдядг



2.Перелік характеристик наявного матеріально -  технічного та 
кадрового (штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення 
організації, які будуть використані для реалізації проекту:
База Дитячого оздоровчого центру, майстерні Театру юного 
глядача, керівник колективу «Веселий ярмарок», постановник, 
баяніст, оператор зйомок, костюмер, виконавці ролей.

№ Стаття витрат Розрахуй 
ок витрат

Сума 
коштів, 

очікувана 
від 

Департаме 
нту 

суспільних 
комунікаці 

й, грн.

Сума
коштів

з
інших 
джере 
л, грн.

Власн
ий

внесок
1

органі
з|ації,
грн.

Загальна 
сума 

коштів 
на 

реалізац 
ію 

проекту, 
грн.

Автор проекту, 
організація робіт, 
зв*язки з
громадськими 
організаціями 
голова ПРВ КМВ 
ВОВ Гриб Олесь 
Маркович

Написання 
літературного 
твору - комедії 
«Як краще
провчити вовка?» 
- Гриб О.М.

Режисер 
постановник 
комедії «Як
краще провчити 
вовка?»Гриб О.М

РАЗОМ:



2

4.

6.

Заст. голови з 
фінансових 
питань з
обов*язком 
укладати угоди та 
здійснювати 
звіти Дробін
Сергій Юр*євич

Керівник проекту 
та колективу
«Веселий 
ярмарок» Грицак 
Марія Григорівна, 
Дитячий 
оздоровчий 
центр,Героїв 
Дніпра, 38-
е,0983890268

Художник 
виготовлення 
ескізів костюмів,
масок та
декорації, 
відповідальний 
за виконання 
замовлення 
Гриньов Кирило 
Георпєвич
' гГ\

26 тис 
грн

19 тис 
грн

18 тис 
грн.



7 .

8

10

11

Пошив костюмів, 
виготовлення 
масок у
майстерні ТЮГ, 
виготовлення 
декорацій

Вісім виконавці 
ролей (два
склади)

Музичне
оформлення

Оренда
приміщення для 
виконання робіт

Прокат
оргтехніки для 
монтажу відео

Профілактика та 
ремонт 
монтажного 
обладнання

62 тис 
грн.

22 тис 
грн.

12 тис 
грн.

24 тис 
грн.

19 тис 
грн.

7 тис 
грн

ВСЬОГО: 194 тис 
грн.

50
тис.гр

н

244
тис грн

РАЗОМ:

1. Обґрунтування кількості послуї^. 
що будуть залучені з інших джере

224 тис 
грн

тому числі и тих,
власного



внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів: 
Керівництво ПРВ КМВ ВОВ провело аналіз ринку через 
інтернет установ та організацій, які потрібні для вирішення 
питань пов'язаних з реалізацією проекта, та вибрало ті, які 
відповідають вимогам,та з найпривабливішимі умовами.

2. Перелік характеристик наявного матеріально - технічного та 
кадрового (штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення 
організації, які будуть використані для реалізації проекту: 
ПРВ КМВ ВОВ має ресурс, як людський, так і технічний для 
реалізації І
проекта.У організації є зв’язки з іншими громадськими органі 
заціями, профспілками, державними установами. Організація 
знайшла та залучила до роботи керівника, бухгалтера, 
режисера, постановника, та інших необхідних для праці 
людей. Певні роботи з реалізації проекту вже розпочато

3. Інформація про ПРВ КМВ ВОВ:
Організацію з власним рахунком і статусом юридичної особи 
утворено 1999 року. З 2007 року ПРВ надано приміщення 18 
кв м за адресою Мих. Бойчука,4.
ГО ПРВ створило власну ветеранську 
«Артмонтаж». На сьогодні ПРВ використовує 
монтажних фільмів, які показує на регулярн 
ветеранів з військовою молоддю та мешканцями Печерська, 
Ліцею ім. І. Богуна та Військового інституту телекомунікації 
та інформатизації (ВІТІ). |
Станом на 10 лютого 2020 року за 13 років просвітницької 
роботи здійснено до 95 творчих зустрічей з ветеранами та 
акторами. ПРВ співпрацює з Об*єднанням лемків та Театром 
«Пам*ять» Галини Яблонської .
У конференц-залі регулярно раз на квартал проводяться 
зустрічі з ветеранами «Просвіти» та КТПЖР (Київське 
товариство політв'язнів та жертв репресій).
ПРВ не обмежується лише географією власного району, але 
контактує з ГО ряду районів: так ПРВ виготовило і спорудило 
меморіальну дошку на честь підняття національного прапора 
УНР над КНЕУ( Проспект перемоги 54/1) і, хоч дошку було

кіностудію 
10 власних 

их зустрічах

зірвано комуністами - керівниками КНЕУ, вона 
12 років була покс^лііїїічз допомогою нового
особисто поетам,
демонструєтьсягу/ДІалаці

Павли'нка, про що знято 
ранів по Бастіонній

наново через 
керівництва і 
фільм, який 

,1 1 .



/

Як шефська допомога - знято два сюжети про роботу гуртка 
«Веселий ярмарок» Оболонського Дитячого оздоровчого 
центру і подаровано учасникам.
Олесь Гриб, голова ПРВ КМВ ВОВ.

о

9



Кошторис витрат на реалізацію проекту Оболонські театральні зустрічі учнів

№ Стаття витрат Розрахунок
витрат

Сума
коштів,

очікувана
від

Департамент 
у суспільних 
комунікацій, 

грн.

Сума 
коштів 
з інших 
джерел, 

грн.

Власни
~ іи , 

внесок
.іорганіза 

ції, грн.

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізацію 

проекту, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4.

5

Автор проекту, 
організація робіт, 
зв*язки 3 
громадськими 
організаціями голова 
ПРВ КМВ ВОВ Гриб 
Олесь Марковим

Написання
літературного твору -  
комедії «Як краще 
провчити вовка?»
Гриб Олесь Марковим

Режисер -  постановник 
комедії «Як краще 
провчити вовка?»
Гриб Олесь Марковим

Заст. голови з 
фінансових питань з 
обов*язком укладати 
угоди та здійснювати 
звіти Доробін Сергій 
Юр*євич

Керівник проекту та 
колективу «Веселий 
ярмарок» Грицак Марія 
Григорівна, Дитячий 
оздоровчий
центр,Героїв Дніпра, 38- 
е,0983890268

РАЗО М :
35 тис грн

26 тис грн 

19 тис грн

/ і
11°І\11\їд\\с?

мч//
71 •дентифікаіїй). 
ІД КОД 25772471 Г І І І

/  т

35 тис грн 

26 тис грн

19 тис грн



І
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6.
Художник виготовлення 
ескізів костюмів, масок 
та декорації, 
відповідальний за 
виконання замовлення 
-  Гриньов Кирило 

' Георгієвич

1

і 18 тис грн.

7.
Пошив костюмів, 
виготовлення масок у 
майстерні ТЮГ, 
виготовлення декорацій

62 тис грн.

8
Вісім виконавці, оплата 
22 тис грнтис грн.

22 тис грн.

9 Музичне оформлення 12 тис грн.

10 Оренда приміщення для 
виконання робіт 24 тис грн.

11 Прокат оргтехніки для 
монтажу відео 19 тис грн.

12 Профілактика та 
ремонт монтажного 
обладнання

7 тис грн

ВСЬОГО: 194 тис грн. 50 тис.грн •5І-30ГГ тис
ЛиЦЦ

РАЗОМ: У  «823,1 
тис грн

Д^^Об^цунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть 
‘.аі̂ я щ ^ щ у и х  джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням 

тарифів: Керівництво ПРВА КМВ ВОВ провело аналіз ринку через 
£і^е^^т^^ст^нрв| та організацій, які потрібні для вирішення питань пов‘язаних з реалізайією
 ̂ проект̂ та вибрало ті, які віг

\  >2. Перелік уарактерист\\Ч ^  . уу г$У/̂  г
\^пр а ці в н ики /волонтер  

ре^лізації^роєкту: ПР

овідають вимогам,та з найпривабливішимі умовами.

явного матеріально -  технічного та кадрового (штатні 
) забезпечення організації, які будуть використані для 

МВ ВОВ має ресурс, як людський, так і технічний для
реалізації
проекта.У організації є зв’язки з іншими громадськими організаціями, профспілкам



й, державними установами. Організація знайшла та залучила до роботи керівника, 
бухгалтера, режисера, постановника, та інших необхідних для праці людей. Певні 
роботи з реалізації проекту вже розпочато.

З
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ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців

ГРО М АДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕЧЕРСЬКЕ РАЙОННЕ  
ВІДДІЛ ЕН Н Я КИЇВСЬКОГО М ІСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ  

ВСЕУКРАЇН СЬКО ГО  ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ

Ідентифікаційний код юридичної особи:
25772471

Місцезнаходження юридичної особи:
01'03, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, БУДИНОК 4

Дата держ авної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб ти фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного 
державного реєстру:
30.09.1999, 22.06.2007, 1 070 120 0000 028^29



Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
ГРИБ £ХПЕСЬ МАРКОВИЧ - кеоізник

чЧ '' X
Прізвище, і/\і?я\та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні д ії від імені

•• Vі ' « • Іюридичної цс ори без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
о б м е ж е н ь п р е д с т а в н и ц т в а  від імені юридичної особи або ф'їзичної 
ОЬрби-пу^Щіікщя: ,

■' Еідсутні
Ї/ Т Ґ '

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у  яких 
юридична особа перебуває на обліку: |
03.04.2006, 48653, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р-НІ ГУ МІНДОХОДІВ У
М.КИЄВІ, 38748591
16.12.1999, 10-023785, Управління ПФУ в Печерському районі 
м.Києва, 22870173
05.10.1999, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21 6 8 0 0 С 0

Дані про основний вид економічної діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. б . і . У •

Дані Пенсійного фонду України про реєстраційний помер платника єдиного внеску
10-023785

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за 
його економічної діяльності:

основним видом

  /
Дата та чад видаЦІ віршски:
2 9.06. Д О 13 1 (У ф 7 \Т 4

/



ДЕРЖ АВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ  
Д Е Р Ж А В Н А  П О ДАТКО ВА ІНСПЕКЦІЯ  

у Печерському районі м.Києва
01011, м. К иїв-11, вул. Лєскова, 2, тел. 201-12-12, факс. 280-54-97

С 6 2003 №
На №

Рішення № / У -  З
ВІД . / / 2009 р.

про внесення організації 
до Реєстру неприбуткових організацій (установ)

н епотр ібн е закреслити

На підставі пункту 7.11 статті Закону України “Про оподаткування прибутку 
підприємств” та реєстраційної заяви (за формою 1-РН)___________________
Повна назва установи (організації)

Громадська Організація Пенерське Районне Відділення Київського Міського Відділення
Всеукраїнського Об’єднання Ветеранів 

   код ЄДРПОУ -  25772471___________________
Місцезнаходження неприбуткової установи (організації)
  01103 , М. Київ вулиця Кіквідзе ,будинок №4
Номер та дата рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій (установ) 
дата _______________   № ____ -_________
(заповню ється у  разі виклю чення з Р еєстр у неприбуткових орган ізац ій  (у ста н о в )____________

Ознака неприбуткової установи (організації) 0 0 о

Заступник начальника Д П І
ч -'-у.
. :.Т-Д О. В. Ковалюх

І- У  і

м.п.

Примірник рішення отримано:

а , /5А
(п р ізв и щ е , ін іц іал и )

і М    2009р.
Л п Г о тр и м а їш я  р іш е н н я )

Ж - Л Я
уд \\\^-  \ \  Ч т / ' / і д а ^ о т р н м а н н я  р іш ення ,) » V



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ #$8748591

і
Дата взяття на облік: 03.04.2008 |

Номер взяття на облік: 48653

Відомості про взяття на облік платника податків:
Дата взяття на облік: 03.04.2008

Номер взяття на облік: 48653

Орган ДФС:

Податки:
Податковий борг:

2655 — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 
ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ 
РАЙОН М.КИЄВА)

Відсутній

Казначейство:
Статус:

Борг станом на 31,01.2020

В ідкрити історію боргів

Отримувач бюджетних коштів

Орган Казначейства: 2606 — УДКСУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

Орган ДФС: 2655 — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 
ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ 
РАЙОН М.КИЄВА)

Вищий орган; УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ' В. ЛИСТІ 
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ #37451587



ЄДРПОУ; 25772471

Назва: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕЧЕРСЬКЕ 
РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
ВЕТЕРАНІВ

(РВВОВ)

Адреса: 01103, КИЇВСЬКА область, ПЕЧЕРСЬКИЙ район, 
місто КИЇВ, вулиця КІКВІДЗЕ, будинок 4

З а в г е  « Є Д Їя
У И О З , м  К и Ь »  П е ч е р с м и й  р -м , в у я .  ІО кв ід з©  в у я -  4

Стан: Зареєстровано

Уповноважені особи: Гриб Олесь Маркович - керівник

Засновники;

Види діяльності:

Контакти:

Члени Громадської Організації 

показати оригінали записів

94.99 Діяльність інших громадських 
організацій, н. в. і. у.

+38 (044) 253-67-57

Оновлено: 27.01, 08:35

Перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНО 
СТАТИСТИКИ #21680000

Дата взяття на облік: 05.10.1999

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

Дата взяття на облік: 16.12.1999

Номер взяття на облік: 10-023785

£ 2 2 8 7 0 1 7 3
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СП ІЛ КАО Ф ІЦ ЕРІВУКРАїН И
Виконавчий комітет Київської організації

О ЕЕІС ЕК8’ ІЛЧКЖ
КуіуЬгапсЬЕхесиїІуеСоттіНее

Адреса: 02140, м.Київ, вул.Ревуцького,44-Б/64, тел. 067-7694734, 5920993 |
Розр. рах. №26001000154915 (980) ПА Т “КБ" ХРЕЩА ТИК” (МФО 300670) Ідентифікаційний код 25592941

№  19/8/1 “ 0 7 ” лютого_2020р.

Департамент суспільних комунікацій 
Виконавчого органу Київської міської Ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
Київ, Хрещатик, 5 ОБ

Київська організація Спілка офіцерів України підтримує проект Печерського 
районного відділення Київського міського відділення Всеукраїнського 
об'єднання ветеранів у створенні на базі Дитячого оздоровчогр екологічного 
центру (Оболонь) театральної студії з постановкою комедії для дітей молодшого 
та середнього шкільного віку «Як краще провчити вовка?», автор Олесь Гриб.

Київська організація Спілка офіцерів України готова допомогти в організації 
студії та сприяти постановці української п'єси.

З повагою та впевненістю і в подальшу нашу плідну співпрацю

Голова Київської організацікСгіїлштофіцерів України
полковник Юрій Прокопчук



Київське товариство політв'язнів 
та жертв репресій '

"Піе Куіу Зосіеіу ої РоІШсаІ Ргізопегз апсі 
____________ У іс іітз  оі Рергеззіопз І

К І  буд. № 36, вул. Хрещатик, м. Київ, 01044, Україна (044) 23510 95

07 / 02 / 2020 Д - 0007
№

Організаторам міського конкурсу проектів  
«Громадська перспектива: прозора влада та 
активна громада» відповідно до Положення  
про міський конкурс проектів] 
затвердженого ріш енням К иївської міської 
ради від 21.09.2017 р № 48/3055

Київське товариство політв'язнів та жертв репресій (КТПЖ Р)
підтримує проект Печерського районного відділення Київського
міського відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів у створенні 
на базі Дитячого оздоровчого екологічного центру ( “О болонь”) 
театральної студії з постановкою комедії для дітей молодшого та 
середнього ш кільного віку « Як краще провчити вовка?»] автор Олесь  
Гриб.

КТП Ж Р вбачає доцільність таких проектів, готове допомогти в 
організації студії, постановці української п'єси та просить} підтримки і 
сприяння з боку організаторів конкурсу.

З повагою та впевненістю  і в подальш ій наш ій плідній співпраці

V КРАЇ

Голова Київського товари сд йа^олітвіяз н і і
Ж 6  /  •£>' л \ < \ »  е л \Л  /

та жертв репресій ||р н М аш талер І.Я.


