
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_______________
"ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "ПРОМСЕРВІС"_________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49052. Україна, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 151Т_______________________
місцезнаходження,

____________________________________ 40264016_______________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_______________________директор -  Волошин Юрій Григорович__________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________________________ 0952351040, paevschik@gmail.com_________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
__________________________________ на території України__________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
КМУ № 1788 від 16.08.2002, підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки_____________________ .

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 14.12.2020р.____________________

(дата проведення аудиту)
Я,__________________________________________ Волошин Юрій Григорович_______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: $

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива _________________________________________ ,
ресивер повітряного компресора (об'єм ресивера 500л'). термопластавтомати________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
- компресор повітряний F 2-15. 2016 рік виготовлення. Туреччина; термопласт автомати Haitian серії .
Mars G - енергозаощаджувальні інжекціонно-литьєві машини з серворприводом (12штЛ. 2016-2018 p.p.
виготовлення. Китай____________________________________________ ___________________________ ,

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
Кількість робочих місць -  12. у тому числі 12. на якому існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:paevschik@gmail.com


i OB «BK «ПРОМСЕРВІС» оренду f . виробниче приміщення загальною площею 1100м2, яке розташова
не за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 151Т (договір оренди № 14/1 від 
06.02.2016р. з ТОВ «НАРОДНИЙ ПРОДУКТ»)_________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

Керівники та фахівці TOB «ВК «ПРОМСЕРВІС» пройшли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці у встановленому порядку:________________________________________________________

Директор Волошин Юрій Григорович, технолог Черкес Ірина Петрівна, майстер цеху Лисенко 
Оксана Борисівна пройшли навчання з загального курсу охорони праці у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у_________
Дніпропетровській області (протокол № 422/1 від 10.12.2020 р.)___________________________________.

Директор Волошин Юрій Григорович, технолог Черкес Ірина Петрівна, майстер цеху Лисенко 
Оксана Борисівна пройшли навчання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 40.1-1.21-98 у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 432 від 17.12.2020
р.) присвоєно IV групу з електробезпеки (до 1000 В)_____________________________________________ .

Директор Волошин Юрій Григорович, технолог Черкес Ірина Петрівна, майстер цеху Лисенко
Оксана Борисівна пройшли навчання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та_______
пристроями». НПАОП 0.00-1.71-13 у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №
418 від 09.12.2020 р.)_________________________________________________________________________

Директор Волошин Юрій Григорович. технолог Черкес Ірина Петрівна, майстер цеху Лисенко 
Оксана Борисівна пройшли навчання.«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском». НПАОП 0.00-1.81-18 у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ_______
ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 437/1 від 23.12.2020р.)____________________________________________________________ і

Директор Волошин Юрій Григорович. технолог Черкес Ірина Петрівна, майстер цеху Лисенко 
Оксана Борисівна пройшли навчання «Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час
роботи з екранними пристроями», НПАОП 0.00-7.15-18 у ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку_____
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 369
від 29.12.2020р.)____________________________________________________________________________ ,

Директор Волошин Юрій Григорович, технолог Черкес Ірина Петрівна, майстер цеху Лисенко 
Оксана Борисівна пройшли навчання «Правил охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт» , 
НПАОП 0.00-1.75-15 у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 430 від__________
16.12.2020р.)________________________________________________________________________________ .

Директор Волошин Юрій Григорович, технолог Черкес Ірина Петрівна, майстер цеху Лисенко 
Оксана Борисівна пройшли навчання «Правил охорони праці на об’єктах з переробки пластичних
мас», НПАОП 25.0-1.01-12 у ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісіїГоловного_______
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 369 від 29.12.2020р.)______________ .

Директор Волошин Юрій Григорович, технолог Черкес Ірина Петрівна, майстер цеху Лисенко
Оксана Борисівна пройшли навчання «Правил охорони праці на підприємствах з виробництвах______
пластмасових виробів», НПАОП 25.0-1.04-13: у ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 369 від 29.12.2020р.)_____

Директор Волошин Юрій Григорович. технолог Черкес Ірина Петрівна, майстер цеху Лисенко 
Оксана Борисівна пройшли навчання «Правил пожежної безпеки в Україні». НАПБ А.0.001-2014,
Кодекс цивільного захисту України» (протокол № 82 від 15.05.2020р. -  ПП «Аякс»)________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечне______
експлуатацію машин підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:_____

Наказом № 1 від 14.12.2020р. створено службу охорони праці на підприємстві, забезпечено_______
функціонування СУОП, призначено інженера з охорони праці Колєду І.В.__________________________

Наказом № 2 від 14.12.2020р. затверджено Положення з охорони праці та інструкції з охорони 
праці_______________________________________________________________________________________

Наказом № 3 від 14.12.2020р._________________________________________________________
1 .Згідно вимог «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»



/ШАОП 0.00-1.81-18 призначити директора Волошина Ю.В. відповідальним за експлуатацію_________
обладнання, що працює під тиском.____________________________________________________________ .
2-Згілно вимог «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.15-07______
призначити директора Волошина Ю.В. відповідальним за виконання робіт на висоті, видачу нарядів-
допусків, розпоряджень._______________________________________________________________________
З .Згідно вимог ПУЕ, ПТЕЕС, ПБЕЕС призначити директора Волошина Ю.В. відповідальним за_______
експлуатацію електрогосподарства підприємства, за експлуатацію електроінструменту.______________ .
4.Згідно вимог «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.71-13_____
призначити директора Волошина Ю.В. відповідальним за експлуатацію інструментів і пристроїв, які
використовуються на підприємстві.____________________________________________________________
5.3гідно вимог «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». НПАОП 0.00-1.75- 
15 призначити директора Волошина Ю.В. відповідальним за вантажно-розвантажувальні роботи. 
б.Згідно вимог чинного законодавства України призначити директора Волошина Ю.В. відповідальним
за видачу, застосування, іспит та зберігання засобів індивідуального захисту працівниками___________
підприємства.________________________________________________________________________________
7.3гідно вимог чинного законодавства України призначити директора Волошина Ю.В. відповідальним
за виконання робіт в колодязях, коллекторах.____________________________________________________
8.Згідно вимог чинного законодавства України, призначити відповідальним за виконання робіт_______
підвищеної небезпеки директора Волошина Ю.В.________________________________________________
9.3гідно вимог чинного законодавства України, закону України «Про метрологію та метрологічну_____
діяльність», призначити директора Волошина Ю.В. відповідальним за експлуатацію засобів_________
вимірювальної техніки, що перебуває в експлуатації на підприємстві.______________________________
10.Згіпно вимог «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.80-18, призначити директора Волошина Ю.В.
11 .Згідно вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», НАПБ А.0.001-2014 призначити директора
Волошина Ю.В. відповідальним за пожежну безпеку на підприємстві._____________________________
12.3гідно вимог «Правил охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас», НПАОП 25.0-1.01-12 
призначити відповідальним за дотримання правил охорони праці під час переробки пластичних мас
директора Волошина Ю.Г.____________________________________________________________________
13.Згідно вимог «Правила охорони праці на підприємствах з виробництвах пластмасових виробів»,
НПАОП 25.0-1.04-13 призначити відповідальним за дотримання правил охорони праці під час________
виробництва пластмасових виробів директора Волошина Ю.Г.____________________________________
Н.Згідно вимог Закону України «Про охорону праці», «Типового положення про порядок проведення і 
перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 призначити:_________________________
- директора Волошина Ю.В. проводити вступні інструктажі з усіма працівниками, які приймаються на 
постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади: проводити вступний 
інструктаж з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню 
участь у виробничому процесі, або виконують інші роботи для підприємства:_______________________
- майстра цеху Лисенко І.Б. підприємства відповідальним за своєчасне проведення первинних,________
повторних, позапланових, цільових інструктажів з охорони праці працівникам підприємства._________
15.3гідно вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОПО.ОО-4.15-98_________
директору Волошину Ю.Г. здійснювати систематичний контролю за своєчасним розробленням нових і 
відповідністю діючих інструкцій вимогам законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним
внесенням змін і доповнень до них, надання відповідної методичної допомоги розробникам та________
організація забезпечення їх текстами нормативно-правових актів з охорони праці,стандартів та інших 
нормативно-технічних та організаційно-методичних документів з охорони праці.___________________
1 б.Згідно вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОПО.ОО-4.15-98 майстру 
цеху Лисенко О.Б. розробляти необхідні інструкції, переглядати, реєструвати, вводити в дію._________

Наказом № 6 від 14.12.2020 р. затверджено постійно діючої комісії з перевірки знань з питань_____
охорони праці._______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 1 від 14.12.2020 р. TOB «ВК «ПРОМСЕРВІС»» створено службу охорони праці,______
функції служби охорони праці виконує директор підприємства Волошин Ю.Г., який має відповідну
підготовку (ст.15 ЗУ «Про охорону праці»)_____________________________________________________ .

наявністю служби охорони праці



' В ТОВ «ВК «ПРОМСЕРВІС» розроблено, затверджено і введено в дію наказом № 2 від 14.12.2020р.
«Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці», інструкції з охорони праці________________________________________ .

В ТОВ «ВК «ПРОМСЕРВІС» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції._______
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00- 
6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що 
діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98
зі змінами.__________________________________________________________________________________ .

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при 
виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, повторний, позаплановий 
та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок 
безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._________________________________

Наказом № 2 від 14.12.2020 року в ТОВ «ВК «ПРОМСЕРВІС» розроблені, затверджені, введені в
дію Положення, інструкції з охорони праці для професії, видів робіт, в тому числі при виконанні_____
робіт, що декларуються:_______________________________________________________________________
1. Положення про службу охорони праці._______________________________________________________
2. Систему управління охороною праці._________________________________________________________
3. Тематичний план та програма навчання з питань охорони праці._________________________________
4. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.__________
5. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
6. Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони________
праці.__________________ ___________________________________________________________________
7. Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.__________________________________
8. Інструкція -  положення з організації і проведення контролю по безпечній експлуатації____________
господарства.__________________
9. Програма стажування працівників підприємства, які виконують робот з підвищеною небезпекою.
10.Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом,_____________
спеціальним взуттям та іншими засобами особистого захисту._____________________________________
Інструкції з охорони праці:___________________________________________________________________ -
1. Інструкція № 1 вступного інструктажу для працівників підприємства.___________________________
2. Інструкція № 2 первинного інструктажу з ОП для працівників підприємства.______________________
3. Інструкція № 3 з охорони праці для працівників неелектротехнічного персоналу._________________
4. Інструкція № 4 з охорони праці під час робіт з інструментами і пристроями.______________________
5. Інструкція № 5 з охорони праці директора.___________________________________________________
6. Інструкція № 6 з охорони праці інженера з охорони праці.______________________________________
7. Інструкція № 7 з охорони праці під час експлуатації екранних пристроїв._________________________
8. Інструкція № 8 з охорони праці по застосуванню первинних засобів пожежогасіння, їх утримання, 
зберігання.__________________________ ________________________________________________________
9. Інструкція № 9 з охорони праці при виконанні робіт на висоті.__________________________________
10. Інструкція № 10 про надання першої медичної допомоги.______________________________________
11. Інструкція № 11 з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт на________
підприємстві.________________________________________________________________________________
12.1нструкція № 12 по наданню першої меличної допомоги потерпілим при нещасних випадках.______
13.Інструкція № 13 з охорони праці для крановщика.____________________________________________
14. Інструкція № 14 з охорони праці для менеджера.______________________________________________
15. Інструкттія -№ 15 з охорони праці для оператора комп’ютерного набору._________________________
16. Інструкція № 16 з охорони праці для логіста._________________________________________________
17. Інструкція № 17 з охорони праці для менеджера з логістика.___________________________________
18. Інструкція № 18 з охорони праці для завідувача складом.______________________________________
19. Інструкція № 19 з охорони праці для маркетолога.____________________________________________
20. Інструкція № 20 з охорони праці для комірника.______________________________________________
21. Інструкція № 21 з охорони праці для майстра цеху.___________________________________________
22. Інструкція № 22 з охорони праці для технолога.______________________________________________
23. Інструкція № 23 з охорони праці для налагоджувальника._____________________________________ ;
24. Інструкція № 24 з охорони праці для оператора обладнання з ЧПУ._____________________________
25. Інструкція № 25 з охорони праці для ливарника пластмас._____________________________________



/6. Інструкція № 26 з охорони праці для складальника виробів з пластмас.__________________________
27. Інструкція № 27 з охорони праці для підсобного працівника.___________________________________
28. Інструкція № 28 з охорони праці для вантажника.____________________________________________
29. Інструкція № 29 з охорони праці для прибиральника службових приміщень._____________________
30. Інструкція № ЗО з охорони праці для менеджера в роздрібній торгівлі.__________________________
31. Інструкція № 31 з охорони праці для пакувальника виробів з пластмас.__________________________
На пілприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:______________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:________________________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________________________
- журнал 1 групи з електробезпеки;_____________________________________________________________
- журнал оперативного контролю за станом охорони праці;_______________________________________
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;___________________________________________
- журнал видачі спецодягу;____________________________________________________________________
- журнал видачі запобіжних пристроїв і 313;_____________________________________________________
- журнал реєстрації аварій;____________________________________________________________________
- журнал обліку професійних захворювань;______________________________________________________
- журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків;______________________________________
- журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру;_________________________________
- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві;_____________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки._____________________________________
(інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

На підприємстві в наявності технічний паспорти, технічна документація на обладнання, що_______
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме:____________________
- компресор повітряний F 2-15. зав.№ б/н; термопласт автомати Haitian серії Mars G інжекціонно-_____
литьєві з серворприводом (12шт.)._____________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом одягу, взуттям згідно «Норм безоплатної_______

видачі одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємства»,___________
затверджених наказом директора № 3 від 14.12.2020 р. Під час виконання задекларованих робіт_______
працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме: костюм ХБ -  12 од; черевики______
шкіряні -  12од; рукавиці брезентові -  12од.; знаки безпеки; жилети сигнальні -  12од.; каски захисні -  
12од.; комбінезони -  12од.; захисні окуляри -  12од.; пояс лямковий комбінований ПЛ -  12од.; строп - 
канатний 1СКР2 -  12од.; строп ланцюговий -  1СЛ2 -  12од.; карабіни - 12од.; страхувальна мотузка -  
1Z_________________________________________________,

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом________ .

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства, зайняті на
роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в Державному закладі «Спеціальна_______________
багатопрофільна лікарня № 1 МОЗ в Україні» міста Дніпро (надані відповідні медичні довідки).______

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на 
паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно - 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений Верховною Радою України, № 2694-ХІІ 
від 14.10.1992. із змінами; Закон України «Про охорону праці» (загальний курс); «Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18; «Правила_______
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.21-98; ПТЕЕС; ПУЕ; «Правила 
безпечної роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.71-13; «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті». «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи 
з екранними пристроями», НПАОП 0.00-7.15-18. «Правила пожежної безпеки в Україні», НАПБ 
А.0.001 -2014; «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.75- 
15; «Правил охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас». НПАОП 25.0-1.01-12; «Правил
охорони праці на підприємствах з виробництвах пластмасових виробів». НПАОП 25.0-1.04-13._______

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і____________
паспортами обладнання.інструкціями підприємствалнструкціями з питань охорони праці та передбачає 
проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. відповідальність покладається
на керівників робіт.___________________________________________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки._____________________________________________________________________ ^



Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.X і/ у

нормативно-: ої таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Ю.Г.Волошин
(ініціали та прізвище)

«03» лютого 1ШЩ

Декларація зареєст]
Держпраці //?  20^ /гр. №
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.




