
Звіт директора 

Херсонського ясел – садка № 11комбінованого типу  

з логопедичними групами Херсонської міської ради 

Консевич Людмили Михайлівни 

про здійснення діяльності у 2020/2021навчальному році перед учасниками 

освітнього процесу, батьками та громадськістю 

 

У  Херсонському яслах-садку № 11 комбінованого типу з логопедичними 

групами Херсонської міської ради (далі ясла-садок) функціонує 13 вікових 

груп, які укопмлектовано згідно віку дітей. При потужності садка 

розрахованого на 217 місць упродовж року в середньому виховується 246 

дітей: працює - 3 групи раннього віку, 7 загального розвитку, 3 групи для 

дітей з вадами мовлення.  

Зарахування дітей до ясел-садка здійснюється згідно електронної 

реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти м. Херсона на підставі 

документів, передбачених пунктом 6 «Положення про дошкільний 

навчальний заклад». 

Режим роботи, у порівнянні з минулим роком, залишився сталим: 2 групи - 

10 годин, 10 груп 10,5 годин; 1 група - 12 годин. 

У яслах-садку встановлено п’ятиденний робочий тиждень з 7.00 до 17.30 

год. Працює чергова група з 7.00 до 19.00 год (для дітей від 2 до 6 років) 

 

1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти 

 

Створення комфортного та безпечного середовища, матеріально-

технічне забезпечення 

Одним з основних компонентів успішного та безпечного функціонування 

ясел-садка є його матеріально-технічне забезпечення. З метою підтримання 

належного стану будівлі і приміщень ясел-садка щорічно здійснюються 

поточні ремонтні роботи.  

У звітний період до ясел – садка було проведено провідний інтернет від 

провайдера «Воля», встановлено протипожежні двері в електрощитовій та 

пожежну світлову сигналізацію. У садку функціонує електронна пошта, сайт 

садка, де можна ознайомитись з життям дітей у садочку та витратами з 

благодійного фонду «Розвиток». 

Для безпечних комфортних умов праці та перебування дітей у яслах-садку 

створені необхідні умови: 

- групові приміщення естетично оформлені, предметно-ігрове 

середовище відповідає віковим нормам та вимогам програми;  

- кожна группа має ізольований майданчик з тіньовим навісом та 

зеленими насадженнями; 

- діє пропускна система, умови якої висвітлені на сайті ясел-садка; 

 



- проведено капітальний ремонт харчоблоку, пральні, медичного блоку, 

частково коридори ясел-садка; 

- для проведення освітньої діяльності в наявності спортивний 

майданчик; у музичній, 2 спортивних залах, в ігровій кімнаті зроблено 

капітальний ремонт; працюють 3 логопедичних кабінети та кабінет 

психолога; 

- для ефективної методичної, адміністративної, освітньої роботи в яслах-

садку в наявності: проектор, мультимедійна система, 2 

багатофункціональних пристрої, ноутбуки – 5 шт., телевізори в групах 

– 8 шт., електронний клавішний інструмент YAMAHA, музична 

акустична система з підсилювачем звуку.  

Матеріально-технічне забезпечення збільшилось на 14% у порівнянні з 

минулим роком. 

Фінансово-господарська діяльність ясел-садка здійснюється згідно 

кошторису.  

Так, сума бюджетних коштів, витрачених на садок з 01.09.2021 р. по 

01.05.2021 р. складає: 6 млн 583 тис 186 грн 37 коп, яка була витрачена 

таким чином: 

- оплата комунальних послуг – 835 тис 592, 59 грн; 

- харчування –559 тис 433,40грн; 

- заробітна плата – 5млн 171 тис 684, 05  грн 

- вивіз сміття, телефон –16 тис 476, 33 грн 

Для створення комфортних умов перебування дітей у яслах-садку 

залучаються позабюджетні кошти – це благодійні внески через фонд 

«Розвиток» . 

Голова благодійного фонду «Розвиток» Світлана ОРЛОВА, ознайомить 

вас  зі звітом про використані кошти. 

Кошти з благодійного фонду «Розвиток» були витрачені таким чином: 

Оплачено за обробку конкурсних матеріалів    -   155,00 грн 

Оплачено за кодекс «Дошкілля»       -     350,00 грн                                                       

Придбання противопожежної  двері     -  1 1860,00 грн 

Придбання безконтактного термометру     -  1 816,00 грн 

Придбання драбини універсальної      -  4 897,02 грн  

Придбання водяного лічильника         -   800,00 грн 

Розпломбування  та опломбування вод. лічильника      -  394,40 грн 

Прокладка кабелю та підключення Інтернет -    2 800,00 грн 

Медіаконвертера        -    600,00 грн 

Послуги Інтернет за квітень та травень    -   609,58 грн 

Оплата за дератизацію та дезінсекцію  -   1 100,00 грн 

Контур заземлення       -    900,00 грн 

Повірка гир та вагів      -    742,00 грн   

Перезарядка вогнегасників    -   2 323,20 грн 

Капітальний ремонт холодильної шафи     -   9 000,00 грн     



Лабораторні дослідження піску та води   -   1087,63 грн 

Повірка манометрів    -    470,59 грн 

Обслуговування Інтернет  сайту      -    2 717,00 грн 

Придбання і заміна тенів на котел та пральну машинку    -    934,00 грн                

Придбання електротоварів  для поточного ремонту  -   626,79 грн 

Придбання будматеріалів для поточного ремонту (дюбеля, шурупи, фарба, 

болти, цемент, клей )  -   2236,60 грн 

Придбання сантехматеріалів -   178,50 грн 

Хозматеріали     -  1 563,00 грн                                                                             

Канцтовари   та бланки меню    -  1562,31 грн 

Обслуговування оргтехніки      -  2 855, 00 грн 

Пожежне аварійне світло     -   4 652,42 грн 

Обслуговування   фонду,  податки, комісія банку  - 11 642,12 грн   

Надійшло с  01.06. 2020 р по 01.06.2021 р на розрахунковий  рахунок  я/с 

№11  -  107 090.00грн 

Використано  с 01.06.2020 р 01.06.2021 р  -  68  873,16 грн 

Залишок коштів  на 01.06. 2021 р склав  -  50  808,12грн 

  

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА БАТЬКІВ НА ПОТРЕБИ ДІТЕЙ У  

ГРУПАХ СКЛАДАЄ – 181 094 грн 

 

Організація харчування 

У яслах-садку створено необхідні умови для харчування дітей. На 

харчоблоці проведено капітальний ремонт приміщень, працює нова 

примусова вентиляційна система, в наявності овочерізка, холодильники 

побутові, холодильні шафи, кухонний інвентар. Технологічне обладнання 

харчоблоку знаходиться в робочому стані, проте потребує заміни, про що 

неодноразово писалися службові листи до управління освіти та зверталися 

про допомогу до депутатів. 

Для приготування страв у наявності картотека, де вказані назви 

продуктів, хімічний склад, енергетична цінність та технологія приготування. 

Асортимент страв корегувався в залежності від сезону відповідно до 

примірного двотижневого меню, яке складене на зимово-весняний, літньо-

осінній періоди. Усі продукти харчування отримували від постачальника з 

супровідними документами, які підтверджують їх походження, безпечність, 

якість, дату виготовлення, термін реалізації, умови зберігання. Видача 

готових страв відбувалася лише після дозволу старшої медичної сестри. 

У яслах-садку дотримується триразовий режим збалансованого 

харчування. В оздоровчий період в меню  вводяться фрукти та  фруктові 

соки, завдяки чому організовується чотирьохразове харчування. 



Затверджена вартість харчування на один день – 34 грн на одну дитину 

в ясельних групах та  50 грн. в садових групах (60% вартості сплачують 

батьки, решту – Херсонська міська рада).  

З пільгових категорій безкоштовно харчується - 15 дітей: з сімей 

учасників бойових дій АТО - 10 дітей, діти інваліди - 2 дитини,  тимчасово 

переміщені особи  – 1  дитина, сироти – 2 дітей, 50% - з багатодітних сімей - 

21дитина; 

Упродовж 2020/2021 н.р. середній показник виконання норм 

харчування (основні продукти) становить 97% (в минулому році цей 

показник становив 88%). Слід відзначити, що 100% виконуються такі види 

продуктів як м’ясо, риба, масло вершкове, олія, сир твердий та 

кисломолочний, яйця, картопля, фрукти та соки. Трохи нижчими (в межах 

85-95%) - молоко,сметана та овочі.  

Адміністрація ясел-садка тримає на постійному контролі питання 

ведення документації з харчування, дотримання вартості харчування, 

виконання натуральних норм, технології приготування страв, виконання 

тендерних умов доставки продуктів, відповідності сертифікатів, санітарних 

документів на машину та експедитора, забезпечення санітарно-гігієнічних 

вимог тощо. 

Вихователі та помічники вихователів ясел-садка беруть активну участь 

в організації харчування дітей, формують у них культуру харчування та 

розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму, 

формують стійкі культурно-гігієнічні навички. 

Щоденне меню вивішується в кожній групі, на входах до ясел-садка, 

висвітлюється на сайті закладу - меню, норми та фотографії їжі. З батьками 

проводиться анкетування щодо питань харчування дітей в яслах-садку, щоб 

спільно вирішити як поліпшити якість харчування. 

У яслах-садку не було зафіксовано порушень санітарно - гігієнічних 

вимог з боку Держпродспоживслужби. 

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності  

У яслах-садку належна увага приділяється організації роботи з 

персоналом та здобувачами освіти з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, цивільного захисту, формування знань про правила 

самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки тощо. На сайті 

ясел-садка оприлюднено «Порядок пропускного режиму та правила 

відвідування ясел-садка»; встановлено  кнопку швидкого реагування 

патрульної служби. 

Для проведення роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності 

педагоги ясел-садка забезпечені достатньою кількістю дидактичного 

матеріалу. У батьківських Viber-групах висвітлювалася інформація 

відповідної тематики.  

Відповідно до плану роботи в яслах-садку протягом року були 

проведені «Тижні пожежної безпеки» (жовтень, лютий) і «Тиждень безпеки 

дитини» (травень), метою яких було поліпшення якості освітньої роботи з 



дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та 

безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей 

дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під 

час надзвичайних ситуацій. 

За звітний період випадків травмування серед дітей та працівників не 

зафіксовано. Таким чином робота з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в яслах-садку в 2020/2021 н. р. носила комплексний 

характер. 

 

Зміцнення та збереження здоров’я  

У яслах – садку створені всі належні умови для фізичного виховання 

дошкільників. Ранкова гімнастика та фізкультурні заняття проводяться у 

сучасній спортивній залі, у теплу пору року оздоровча робота відбувається на 

свіжому повітрі. У яслах-садку проводяться профілактичні заходи з 

попередження захворювань: по перше – це підтримка чистоти, кварцювання 

груп, провітрювання. Під час споживання їжі дітки вживають  цибулю та 

часник. 

Медичне обслуговування здійснювалося медичним персоналом у складі 

сестри медичної старшої та сестри медичної з дієтичного харчування. 

Основними напрямками роботи стали дотримання санітарно-гігієнічного 

режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної  

роботи та організація харчування. Під особливим контролем був 

температурний режим приміщень, який в зимовий період дотримувався 

постійно. 

Значна увага приділялась зниженню захворюваності дітей, охороні 

життя і зміцненню їх здоров'я. Постійно проводився аналіз стану  здоров’я 

дітей. Визначались групи здоров’я та фізичний розвиток дітей. Ці показники 

враховувались під час проведення занять з фізичної культури, при організації 

рухового режиму, впродовж дня, загартовуючих  заходів, підбору рухливих 

ігор тощо. Система проведення заходів оздоровчого напрямку з безпеки 

життєдіяльності сприяли зниженню захворюваності на 0,8%.Аналізуючи стан 

захворюваності дітей можна зробити висновки, що основні захворювання – 

це ГРВІ та вітряна віспа. 

Під час роботи ясел-садка в умовах карантину колектив суворо 

дотримувався «Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину» в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженими 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 

№ 55. З метою забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних 

заходів у яслах-садку були створені відповідні умови. 

 

Запобігання булінгу 

Антибулінгова політика ясел-садка охоплює всіх учасників освітнього 

процесу.  Кожен працівник знає про антибулінгову політику та  дотримується 



правил та процедур нею встановлених. Здійснюється поетапна діяльність з 

протидії насильству та булінгу: 

- систематично поширюються просвітницькі матеріали в 

батьківськихViber-групах, сторінці у ФБ; 

- ведуться спостереження за дітьми;  

- напрацьовано інструментарій для діагностування рівня психоемоційної 

напруги, тривожності, агресивності в дитячому колективі; 

- проводиться  аналіз мікроклімату в колективі; 

- забезпечується дотримання етичних норм, повага до гідності, прав і 

свобод людини. 

Відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації 

для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу  (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII"  розроблено механізм 

реагування на доведені випадки боулінгу, які оприлюднені на сайті ясел-

садка. У  2020/2021 н. р. випадків булінгу не було зареєстровано. 

 
2. Здобувачі освіти 

Організація  життєдіяльності здобувачів освіти 

Освітній процес у яслах-садку здійснюється українською мовою. 

У яслах – садку працює три логопедичні групи, корекційну допомогу 

отримали 43 дитини. Моніторинг результативності корекційно-розвиткової 

роботи вчителів-логопедів показав, що у масову школу рекомендовано 

направити 22(79%) дитини; 6 дітей продовжуть корекційний розвиток та 

виховання за програмою для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком 

мовлення. 3 (11%) дитини направлені під контроль шкільного логопеда, що 

обумовлено складними діагнозами, тривалістю корекційного навчання. 

У 2021 році до школи йде 59(75%) здобувачів освіти старших груп. 

Практичним психологом була проведена діагностика рівня готовності 

старших дошкільників до навчання в школі. Результати діагностики 

показали,що за психологічними критеріями на травень достатній рівень 

готовності до навчання в школі мають 40 дітей (68%); середній рівень мають 

18 дітей (30%), низький 1 дитина (2%) Результат свідчить, що діти – 

випускники володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють 

узагальнювати, аналізувати, порівнювати.  

Об’єктивним показником рівня професіоналізму педагогічного 

колективу є показники якості його освітніх послуг. Підсумки моніторингу 

свідчать про стабільно достатній рівень засвоєння дітьми програмового 

змісту. Результативність навчання з усіх розділів програми в  групах 

раннього віку складає  63%, в  молодших групах  – 78%, в середніх групах – 

79%, в старших групах – 95%.  

Основною формою освітньої діяльності дітей дошкільного віку в яслах-

садку є різні види організованої діяльності. Заняття проводяться 

індивідуальної та групової форми організації. Тривалість занять для дітей 



раннього віку  – 10 хвилин; молодшого дошкільного віку – 15 хвилин; 

середнього дошкільного віку – 20  хвилин; старшого дошкільного віку – 25 

хвилин. Фізкультурні заняття збільшуються на 5 хвилин. 

За бажанням батьків вихованців організовано додаткові платні послуги: 

працює гурток з англійської мови. Керівник гуртка з англійської мови 

Наталія НАЙДЬОНОВА – творчий, креативний та сучасний  педагог, надає 

змогу дітям здобути певні навички в ігровій невимушеній обстановці. 

Організовано роботу гуртків на безоплатній основі: «Струмочок» 

(музичний), «Майстерня маленьких умільців» (народознавство), «Казкарики» 

(театрально-мовленнєва діяльність), творча студія «МультКлас» (медіа 

освіта) та гурток «Природолюби» (екологічне виховання). Заняття цих 

гуртків проводились у формі гри в другій половині дня, що не призводить до 

психологічного та фізичного перенавантаження дітей. Охоплено 93 дитини, 

що становить 37% (від кількості дітей віком від 3 до 7 років). Гурткова 

робота сприяє своєчасному виявленню обдарованості дітей і задоволенню 

естетичних, пізнавальних, рухових, мовленнєвих та інших потреб дітей, 

розвитку відповідних здібностей. 

Упродовж року здобувачі освіти ясел-садка брали активну участь у 

конкурсах та заходах міста, а саме: в творчому конкурсі «Крок до зірок» у  

номінації  «Співоче сузір’я» колектив дітей було нагороджено дипломом за ІІ 

місце. У конкурсі «Літературні намистинки» Русалова Уляна отримала 

диплом лауреата за кращий виступ у номінації «Читання прози, віршів на 

пам’ять». Медведєв Роман отримав диплом лауреата за участь у щорічному 

міському конкурсі з образотворчого мистецтва «Світ очима дітей» серед 

закладів дошкільної освіти міста. Команда дітей ясел-садка взяла участь у 

міській спартакіаді «Крок до Олімпу» на стадіоні «Освіта». 

У вересні 2020 р. та березні 2021 р. ясла – садок приєднався до 

проведення Всеукраїнських занять доброти за підтримки Міністерства освіти 

та науки України та брав участь у  благодійних акціях «Гуманне та 

відповідальне ставлення до тварин». Було зібрано кошти та корм для тварин, 

які передано до Херсонського притулку «4 лапи». Такі соціальні акції 

виховують у дітей відповідальність, доброту, уважне та дбайливе ставлення 

до домашніх тварин.  

У яслах-садку проводилось багато масових заходів для дітей: тематичні 

тижні, тематичні дні, розваги, вікторини, які розвивають у дітей вміння 

співпереживати, допомагати іншим, обирати відповідні способи спілкування 

в різних життєвих ситуаціях. 

 

3. Фахова діяльність педагогічних працівників 

Відповідно до штатного розпису ясла-садок укомплектовано 

педагогічними кадрами на 100%. Педагогічний процес у яслах-садку 

забезпечують кваліфіковані спеціалісти: директор, вихователь-методист, 3 

вчителя – логопеда, 2 музичних керівника, інструктор з фізкультури, 



практичний психолог та 21 вихователь. Всього 30 осіб педагогічного складу. 

Технічного персоналу – 30 осіб, 2 особи  - медичні працівники. 

Повну вищу освіту мають 23 педагога (77%), з них: кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» має 10 (33%) педагогів, «спеціаліст 

першої категорії» – 8(27%) педагогів, «спеціаліст другої категорії» – 5 (17%). 

Відповідають тарифному розряду - 7 (23%) педагогів. Педагогічні звання 

мають 8 ( 27%) педагогів. 

Тричі, упродовж 2021 року, педагогічний колектив ясел-садка брав 

участь в онлайн режимі в пленер – практикумах з провідним педагогом та 

науковцем, доцентом Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. Сковороди, ігромайстром Миколою ШУТЬ. 
В онлайн-режимі,на платформі ZOOM,відбулась зустріч педагогічного 

колективу ясел-садка з кандидатом психологічних наук, членом авторської 

групи Ольгою БАЙЄР. Ольга Миколаївна презентувала для учасників заходу 

оновлений Базовий компонент дошкільної освіти як Державний стандарт. 

Педагоги ясел-садка упродовж навчального року були учасниками 

вебінарів від видавництва «Генеза», були слухачами обласних науково – 

практичних семінарів при «Херсонській академії неперервної освіти». 

Пройшли навчання від ТОВ «Інноваційні освітні рішення» та отримали 

сертифікати за вебінари.  

Вихователь логопедичної групи Валентина КЛАСС отримала 

сертифікат і нагороджена грамотою Гран-прі за перемогу в VІ  

Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Оберігаємо планету разом» з 

проблем сталого розвитку дітей дошкільного віку в онлайн форматі. 

Варто зазначити, що педагогами було узагальнено передовий 

педагогічний досвід роботи та висвітлено його в посібниках. Вихователь 

Ірина ОЛІЙНИК поділилась досвідом роботи з теми: «Індивідуальна робота з 

дітьми з розвитку зв’язного мовлення», педагог Світлана СРІБНА розробила 

програму гуртка з народознавства «Майстерня маленьких умільців». 

 

4.Управлінська діяльність 

Управлінська діяльність була спрямована на реалізацію інноваційних 

підходів до освітнього процесу, активізацію педагогів через створення 

оптимальних умов для прояву та розвитку їх творчого потенціалу, 

стимулювання процесу якісних змін у професійній діяльності педагогів. 

У квітні 2020 та 2021 роках ясла-садок взяв участь у конкурсному 

сезоні «Конкурсна весна» інтернет - порталу рейтингу освітніх закладів 

України. На конкурсній основі були презентовані сім групових приміщень, 

спальна кімната, кабінет психолога, логопеда, вихователя – методиста,  

музична та спортивна зали, фойє та подана заявка на  номінацію «Мій 

улюблений дитсадок», де були отримані всі призові міста серед 100 кращих 

закладів України. 

Номінація  Місце 

«Мій улюблений дитсадок» – 2020 року 

«Краща актова зала ЗДО» - 2020 року 

2 

1 



«Краща спортивна кімната ЗДО» - 2020 року 

«Кращий кабінет психолога ЗДО» - 2020 року 

«Кращий логопедичний кабінет ЗДО» - 2020 року 

«Краща спальна кімната ЗДО» -2020 року 

«Краща групова кімната ЗДО» -2020 року 

«Краща групова кімната ЗДО» -2020 року 

«Краща групова кімната ЗДО» -2020 року 

«Краще естетичне оздоблення фойє ЗДО» - 2021 року 

«Кращий методичний кабінет» - 2021 року 

2 

3 

2 

2 

5 

1місце – 3 групи 

2місце – 2 групи 

1 

3 

 

З метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян у яслах-садку 

затверджено порядок їх особистого прийому директором, який здійснюється 

по понеділках. В основному громадяни звертались з питань влаштування 

дітей до ясел-садка. Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано 

вичерпні відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило.  

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу ясел-

садка, цьому сприяє власний веб-сайт https://sad11.ks.ua/ На виконання статті 

30 Закону України «Про освіту» на сайті ясел-садка розміщується і 

поновлюється інформація щодо публічності та відкритості діяльності. На 

сайті створено окремі розділи для відображення прозорості та 

інформаційної відкритості фінансової діяльності ясел-садка, в яких 

відображено кошторис 2020/2021 н.р., інформація про кошти, отримані із 

різних джерел, не заборонених законодавством, перелік товарів, робіт і 

послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості тощо. 

Робота ясел-садка висвітлювалася у таких засобах масової інформації: 

на сайті управління освіти Херсонської міської ради, на власному сайті.  

 

ПІДСУМОК 

Таким чином можна зробити висновок, що обрані форми і методи, 

об'єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьківської 

громади позитивно впливали на результативність роботи ясел-садка. Річний 

план за минулий навчальний рік виконано.    

Головним є те, що наш садочок є другою домівкою для дошкільнят і ми 

прагнемо створити умови, де діти завжди зможуть отримувати любов і 

піклування, фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, надбати досвід та 

знання, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.  

Висловлюю подяку всім, хто сприяє розвитку і вихованню молодого 

покоління, хто причетний до освітнього процесу, матеріально-технічного 

забезпечення  та діяльності ясел-садка і допомагає у здійсненні всіх тих цілей 

і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив. 

Дякуємо вам, шановні батьки, за активну участь у житті дитячого 

садочка, за матеріальну підтримку (нагородження грамотами членів 

батьківських комітетів). 

                                               ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

https://sad11.ks.ua/

