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Додаток 1
до рішення виконавчого  комітету
Одеської міської ради 
від 
№


Методика 
визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку            інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси

1. Загальні положення

1.1. Методика визначення пайової участі замовників у створенні                       і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси                          (далі – Методика) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про регулювання містобудівної діяльності». 
Відповідно до Методики пайова участь замовників у створенні                і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси                         (далі – Пайова участь) передбачена статтею 40 Закону України                         «Про регулювання містобудівної діяльності».
1.2. Методика застосовується для визначення розмірів Пайової участі: 
-  при здійсненні на території міста Одеси будівництва будь-яких об'єктів незалежно від форми власності; 
- при здійсненні на території міста Одеси реконструкції будь-яких об’єктів зі збільшенням загальної площі незалежно від форми власності;
-  при зміні функціонального призначення (перепрофілюванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення; 
-  при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові та навпаки. 
1.3. Залучення до Пайової участі є обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб – підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, реставрацію об’єкта містобудування на території м. Одеси незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва (реконструкції). 
1.4. Пайова участь сплачується замовниками згідно з договором про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної          та соціальної інфраструктури м. Одеси (далі – Договір), укладеним між замовником та виконавчим комітетом Одеської міської ради.
1.5. Фактори, що впливають на розмір Пайової участі:
-  опосередкована вартість будівництва житла відповідно до Держбуду України;
-  територіальне розміщення та цільове призначення об’єкта будівництва (реконструкції);
-  соціально-економічне значення об’єкта будівництва (реконструкції)           для міста.    
1.6. Пайова участь полягає у відрахуванні замовником до міського бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, тобто кошти спрямовуються на:     
	- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
м. Одеси;
- забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових                 та фінансових ресурсів;
-  будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків,                  а також шляхів місцевого призначення;
-  створення, розвиток та реконструкцію об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.

2. Порядок залучення замовників до Пайової участі у створенні                  і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури                  м. Одеси

2.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об’єкта містобудування у м. Одесі, зобов'язаний взяти Пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, крім випадків, передбачених пп. 2.3 цієї Методики. 
2.2. Пайова участь полягає у перерахуванні коштів замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. 
2.3. Пайову участь не сплачують замовники, які здійснюють на території м. Одеси:
- будівництво (реконструкцію) об'єктів будь-якого призначення                      на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування             за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів; 
- будівництво будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення; 
- будівництво будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 
-  будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв.м, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках; 
- будівництво об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів; 
- будівництво об’єктів за умови спорудження на вказаній земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури; 
-  будівництво релігійно-культових об’єктів;
- будівництво об’єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання, водовідведення та водопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, розподільчих підстанцій, підстанцій, газорозподільчих підстанцій, ліній електромереж тощо за умови передачі їх до комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
- відтворення втрачених об’єктів історико-архітектурної спадщини                   в частині площ, що не перепрофільовуються;
- реконструкцію об’єктів, що є пам’ятниками архітектури, історії та культури, якщо замовниками було здійснено відселення громадян за їхні кошти із непридатних для проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних у процесі приватизації об’єктів, в частині площ, що не нарощуються і не перепрофільовуються;
-  реставрацію пам’яток архітектури, історії та культури в частині площ, що не перепрофільовуються;
-  будівництво об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. 
 	2.4. Розмір Пайової участі визначається у Договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру Пайової участі), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому,                                 не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій. 
У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності. 
	2.5. Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» граничний розмір залучення коштів замовників, що залучаються для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, не може перевищувати:
- 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта –                    для житлових будинків; 
- 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта –                 для нежитлових будівель та споруд.
2.6. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Одеси зменшується на суму їх кошторисної вартості за умови передачі таких інженерних мереж та/або об’єктів у комунальну власність.
2.7. Розмір Пайової участі визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення Договору та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками. 
2.8. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію. 
Істотними умовами Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси є: 
-  розмір пайової участі; 
-  строк (графік) сплати Пайової участі; 
-  відповідальність сторін. 
Невід'ємною частиною Договору є розрахунок величини Пайової участі. 
2.9.  Розрахунок у грошовому виразі за Договором  замовник здійснює протягом двох місяців після прийняття Одеською міською радою рішення про відведення земельної ділянки для будівництва (реконструкції) будь-яких об’єктів нерухомості. Але, при наявності документів, що підтверджують право користування земельною ділянкою (договір оренди землі, державний акт на землю), розрахунок за Договором замовник здійснює протягом двох місяців після прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про затвердження Договору.
2.10. Пайовий внесок сплачується у грошовій формі в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається Договором,                        але до прийняття об'єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.
2.11. Кошти, отримані як Пайова участь, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.             
2.12. Спори, пов’язані з Пайовою участю, вирішуються судом. Усі доповнення та зміни до Договору узгоджуються з комісією з визначення розміру залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, а саме: спори, рішення про укладення мирових угод, протиріччя і розбіжності, що виникли між сторонами Договору. 
2.13. У разі, якщо техніко-економічні показники об'єкта збільшилися або зменшилися, розмір Пайової участі підлягає перегляду. Новий розмір Пайової участі оформлюється додатковою угодою до Договору, після виконання якої управління капітального будівництва Одеської міської ради надає замовнику довідку про виконання ним відповідних зобов'язань за Договором.	
2.14.  У разі сплати замовником Пайової участі з урахуванням об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, спорудження яких передбачено за умови передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, довідка про виконання зобов’язань надається тільки після підтвердження замовником передачі споруджених об’єктів до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

3.  Розрахунок розміру Пайової участі

3.1. Розрахунок Пайової участі при будівництві об’єкта житлового призначення розраховується від загальної площі квартир житлового будинку та  здійснюється у грошовому виразі за формулою:

Р ж = (S заг.кв.  х  4 % : 100 %) – S від – S ком – S соц х В буд х К зон, 
де:
Р ж – розмір Пайової участі при будівництві об’єкта житлового призначення у грошовому виразі (грн); 
S заг.кв. – загальна площа квартир об’єкта згідно з даними висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради за робочим (ескізним) проектом (м2);
4 % – граничний розмір залучення коштів для житлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  
S від –  розмір площі, необхідної для відселення громадян (м2);
S ком – площа приміщень для передачі організаціям комунальної форми власності (м2); 
S соц – площа приміщень соціального призначення для передачі на баланс міста (м2);
В буд – опосередкована вартість будівництва житла з розрахунку на             1 м2 відповідно до даних Держбуду України;
К зон – зональний коефіцієнт (додаток 1).

3.2.  Розрахунок Пайової участі при реконструкції об’єкта житлового призначення здійснюється у грошовому виразі за формулою:

Р ж = S дод х 4 % : 100 % – S ком – S соц  х В буд х К зон,
де:
Р ж – розмір Пайової участі при реконструкції об’єкта житлового призначення у грошовому виразі (грн); 
S дод – додаткова загальна площа квартир об’єкта згідно з даними висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради за робочим (ескізним) проектом (м2);
4 % – граничний розмір залучення коштів для житлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  
S ком – площа приміщень для передачі організаціям комунальної форми власності (м2); 
S соц – площа приміщень соціального призначення для передачі                на баланс міста (м2);
В буд – опосередкована вартість будівництва житла з розрахунку              на 1 м2 відповідно до даних Держбуду України;
К зон – зональний коефіцієнт.

3.3.  Розрахунок Пайової участі об’єкта нежитлового призначення здійснюється у грошовому виразі за формулою:

Р = (S заг х 10 % : 100 %) – S від –  S ком – S соц х В буд х К зон х К ф, 

де:
Р – розмір Пайової участі об’єкта нежитлового призначення                          у грошовому виразі (грн); 
S заг – загальна корисна площа об’єкта (м2);
10 % – граничний розмір залучення коштів для об’єктів нежитлового призначення згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
S від –  розмір площі, необхідної для відселення громадян (м2);
S ком – площа приміщень для передачі організаціям комунальної форми власності (м2); 
S соц – площа приміщень соціального призначення для передачі на баланс міста (м2);
В буд – опосередкована вартість будівництва житла з розрахунку на             1 м2 відповідно до даних Держбуду України;
К зон – зональний коефіцієнт;
К ф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта (додаток 2). 



Керуюча справами                                                                       Т. Герасименко



Додаток 1
до Методики 





Зональний коефіцієнт (К зон)


№
Район, зона
Коефіцієнт (К зон)
1
Суворовський район
1,0
2
Малиновський район
1,2
3
Київський район
1,5
4
Приморський район
2,0
5
Прибережна зона
2,5







Керуюча справами							Т. Герасименко














 
 

Додаток 2
до Методики 
  

Коефіцієнт функціонального використання об’єкта (К ф):

-   підземні паркінги, автостоянки                         	0,4;

-   підсобні та допоміжні приміщення              	0,4;

-   бази та складські приміщення невиробничого 
призначення                            	0,8;

-   автомийки                                                             	0,8;
                                           
-   дитячий гральний центр                                                          	0,8;

-   аптеки                                                                   	0,8;

-   виставкові зали, художні галереї                                            	1,0;

-   пральні, хімчистки                                             	1,0;

-   виробничі комплекси, заводи, цехи та ін.        	1,0;

-   СПА                                                                   	1,5;

-   перукарні, салони краси                                   	1,6; 

-   громадські бані, сауни                                       	1,2;  
                 
-   автозаправні станції, станції технічного обслуговування     	2,0;

-   міні-ринки, ринки                                             	2,0;
 
-   бари, кафе                                                             	2,0;

-   павільйони, магазини, торгові центри, супермаркети            	2,0; 

 -   офіси, адміністративні будівлі                        	2,0;

-   кемпінги, готелі, бази відпочинку дискотеки, танцклуби, 
пансіонати, ресторани        	2,0.

Керуюча справами							Т. Герасименко

Додаток 2
до рішення виконавчого 
комітету Одеської 
міської ради 
від
№

Типовий договір
про пайову участь замовників у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси
 
Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови ____________________, що діє на підставі п.п. 5, 7 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 14 Закону України «Про основи містобудування», ст. 1 Указу Президента України                          «Про пріоритетні завдання у сфері містобудування», Земельного кодексу України, ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку вирішення питань розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування» (розділ Правил забудови м. Одеси)», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4709-V, іменований далі «Виконком», з одного боку і організація _________________ в особі керівника ________________, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого _______________, іменована далі «Замовник» («Забудовник»), з іншого, разом іменовані «Сторони», уклали даний Договір про нижченаведене:  
 
1. Предмет договору

1.1. Предметом даного Договору є пайова участь Замовника (Забудовника) на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси при здійсненні _____________ об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.
1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – __________.
1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – _________________.

2. Виконком зобов'язується

Координувати діяльність зі спорудження об’єкта, визначеного у       розділі 1 Договору. 
        
3. Замовник (Забудовник) зобов'язується

3.1. Відгородити ділянку з метою естетичного вигляду.
	3.2. Здійснювати мийку коліс автомашин при їх виїзді з будівельного майданчика.
	3.3. Під час перевезення сипучих матеріалів автотранспортними засобами забезпечувати їх покриття тентами.
	3.4. Встановлювати інформаційні позначки про належність автотранспорту до забудовника, якого він обслуговує.
3.5. В’їзд та рух вантажного автотранспорту у м. Одесі для забезпечення доставки будівельних матеріалів (за виключенням бетону) на будівельний майданчик з 22.00 до 06.00
3.6. Відновлення дорожнього покриття, зруйнованого внаслідок проведення будівельних робіт. 
3.7. Протягом двох місяців після прийняття Одеською міською радою рішення  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для _________________ за адресою:_________________ перерахувати Пайову участь при _____________у розмірі ________(_______) грн _____коп. (без ПДВ). (Підстава: протокол засідання комісії з визначення розміру залучення коштів замовників  на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси                від ________ № ____).  
Грошові кошти перерахувати на рахунок __________________________.
3.8. Виділення в житловому будинку:
- приміщення для консьєржа;
- приміщення для роботи з дітьми площею не менше 50 м2, розташоване на 1-му поверсі;
- приміщення для розміщення домоуправління з трьох кімнат площею не менше ніж 50 м2.
3.9. Протягом двох місяців після прийняття Одеською міською радою рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки перерахувати Пайову участь при ________ у розмірі ________  (________) грн (без ПДВ). (Підстава: протокол засідання комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від __________ № ____).
Грошові кошти перерахувати на рахунок _________________________.
	3.10. До початку будівництва укласти Договір зі страховою компанією на страхування відповідальності виконавця будівельних робіт за завдання матеріальних збитків третім особам. 
3.11. Погоджувати й затверджувати у встановленому порядку всі зміни й доповнення до проектної документації, внесені в процесі будівництва.
3.12. У випадку, якщо зміни й доповнення до проектної документації, виконані в ході будівництва, спричиняють зміни основних техніко-економічних показників (за генеральним планом, загальної площі, потужності та ін.), Замовник (Забудовник) зобов'язаний клопотати перед Виконкомом про внесення відповідних змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради. 

3.13. До початку будівництва оформити дозвіл на проведення будівельних робіт в Одеській обласній інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Міністерства регіонального розвитку і будівництва України (далі – інспекція ДАБК). 
3.14. Усі будівельні роботи проводити в суворій відповідності до проектної документації.
3.15. У випадку виявлення Виконкомом або вповноваженими органами порушень установленого порядку будівництва об'єкта Забудовник (Замовник) зобов'язаний негайно усунути за свій рахунок наслідки цих робіт у строк, установлений однобічним приписом інспекції ДАБК. 
3.16. Проводити будівельні роботи тільки силами підприємств (організацій), що мають Державну ліцензію на виконання будівельних робіт з відповідних видів будівництва.
3.17. Забезпечувати в період будівництва належний санітарний, протипожежний стан будинків і споруджень, розташованих на відведеній земельній ділянці.
3.18. У період підготовки й ведення будівництва безперешкодний доступ на земельну ділянку, до будинків і споруджень, інженерних комунікацій, розташованих на ньому, фахівців експлуатуючих служб й організацій при необхідності проведення ремонтно-відбудовчих робіт, а також управлінь та інших служб Виконкому для контролю будівництва й  цільового використання земельної ділянки.
3.19. Вчасно вживати заходи щодо усунення аварійних ситуацій або інших обставин, що виникли під час будівництва. 
3.20. Після завершення будівництва об'єкта оформити в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради довідку про виконання зобов'язань за цим Договором. 

4. Відповідальність сторін

	4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконком несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
	4.2. Відповідальність Замовника (Забудовника):
	4.2.1. У разі невчасної або неповної сплати грошових коштів, передбачених пп. 3.2, 3.4 розділу 3 даного Договору, Забудовник (Замовник) виплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від               не перерахованої суми за кожний день прострочення.
	Пеня перераховується на рахунок ______________.
	4.2.2. У разі порушення Замовником (Забудовником) умов забудови, обговорених Договором, рішеннями Одеської міської ради ті її Виконкому, а також вимогами Будівельних норм і правил Замовник (Забудовник) компенсує завдані збитки, включаючи витрати на приведення майданчика в належний стан. Факти й склад порушень, допущених Замовником (Забудовником), фіксуються відповідними приписами (актами), складеними інспекцією ДАБК у порядку, передбаченому законодавством.
	4.2.3. Неналежне виконання зобов'язань, а також відшкодування збитків не звільняє Замовника (Забудовника) від виконання своїх зобов'язань за Договором.
5. Інші умови. 

5.1. У разі, якщо будівництво об'єкта повинно продовжуватися після закінчення дії Договору, Замовник (Забудовник) не менше ніж за три місяці до закінчення терміну дії Договору повинен звернутися до Виконкому з письмовим клопотанням стосовно пролонгації Договору й внесення змін до рішення Виконкому від ____________ № _________ в частині продовження терміну завершення будівництва (реконструкції).
5.2. Усі грошові розрахунки, передбачені даним Договором, здійснюються у безготівковій формі  шляхом перерахування  на рахунок, зазначений у пп. 3.2, 3.4 розділу 3,  пп. 4.2.1 пп. 4.2 розділу 4.
 
6. Вирішення спірних питань

6.1. Усі суперечки  й розбіжності, що виникають між Сторонами за даним Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в господарському суді Одеської області у встановленому законодавством порядку. 

7. Зміни й доповнення до Договору

5.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною  частиною цього Договору, або в судовому порядку.
5.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть вноситися тільки в письмовому вигляді за взаємною домовленістю, які є дійсними й обов'язковими після прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради. 
5.3. У випадку зміни юридичної адреси або зміни особи, що підписала даний Договір, сторони зобов'язані в 10-денний строк повідомити письмово одне одного.
5.4. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

8. Строки вступу Договору в силу
і його припинення

8.1. Даний Договір затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради й набуває чинності після підписання Сторонами й реєстрації в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради.
8.2. Договір діє до повного виконання Замовником (Забудовником) зобов’язань по ньому.

9. Розірвання Договору

9.1. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.
9.2. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене за згодою сторін або на підставах, передбачених діючим на території України законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.
9.3. Сторона, що вирішила розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити  про це іншу сторону в 10-денний строк.
9.4. При невиконанні зобов'язань Замовником (Забудовником), зазначених у пп. 3.1 розділу 3 даного Договору, Договір підлягає розірванню в односторонньому  порядку.

10. Реквізити та адреси сторін

Виконком: 							Замовник (Забудовник):
65004, м. Одеса					        	м. ___________________
Думська пл., 1		вул.  _________________
          							 
 	 			

Укладено в м. Одесі _____________________ в 3-х примірниках. Усі примірники мають рівну юридичну силу. Договір пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси зберігається: перший примірник – у Замовника (Забудовника); другий примірник – у Виконкомі; третій примірник – в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради.

11. Підписи сторін

Від Виконкому					     	Від Замовника (Забудовника)
заступник міського голови                            	_________________________
                                                        
___________________	           		         	_________________________  
     М.П.		                                                          М.П.

Договір пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси  складений, оформлений і зареєстрований в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради від ___________ р. за №_______/кс.   


Керуюча справами 					                       Т. Герасименко

