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ЗВІТ  
про роботу директора Ліцею № 17 Львівської міської ради 

ВСТУП 

Ліцей № 17 Львівської міської ради – заклад загальної середньої освіти ІІІ 
ступені з початковою школою та гімназією, який забезпечує безперервність 
здобуття загальної середньої освіти. 

Ліцей № 17 Львівської міської ради своєю місією вважає постійно вдос-
коналюватись як сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси 
дитини та потреби у всебічній освіті, плекає творчу особистість, створює умови 
для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку 
дитини, примноження культури й духовності в усій її різноманітності, для осо-
бистої самореалізації, творчого розвитку та реалізації свого потенціалу для 
власного і суспільного блага. 

Стратегічними завданнями розвитку Ліцею відповідно до основних напрям-
ків державної політики України в галузі освіти є вирішення завдань особистісно 
орієнтованого освітнього процесу, формування життєвих компетентностей, що, 
в свою чергу, потребує ґрунтовного відпрацювання технологій педагогічного 
діяльності, які максимально враховують особливості, можливості кожного учня 
і створюють умови для розкриття та розвитку його потенційних можливостей, 
формування моделі випускника – усвідомленого патріота, критично мислячого 
та компетентного самостійно організовувати власну пізнавальну діяльність, до-
сягати успіхів та робити позитивний внесок у суспільство 

З метою реалізації стратегічного напрямку розвитку, протягом 2020-2021 
навчального року педагогічний колектив Ліцею продовжував працювати над 
вирішенням завдань із вдосконалення роботи за напрямком "Соціалізація особи-
стості через створення сприятливого освітнього середовища на засадах компе-
тентнісного підходу". 

Ставлячи за мету організацію успішної діяльності педколективу щодо фор-
мування ключових компетентностей учасників освітнього процесу, модернізації 
змісту та структури освітнього середовища, педагогічний колектив спрямовувався 
на практичне вирішення наступних завдань: 

– якісна реалізація Державних стандартів початкової та середньої освіти; 
– якісна реалізація Концепції НУШ; 
– формування предметних та загальнолюдських компетентностей здобувачів 

освіти; 
– міжпредметна та внутрипредметна інтеграція змісту освіти; 
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– створення умов для самовдосконалення, самоосвіти педагогів, підвищення 
їх професійного рівня; 

– застосування сучасних інноваційних форм та методів навчання, впро-
вадження передового педагогічного досвіду; 

– формування в учнів прагнення до самореалізації, якісного засвоєння знань, 
розвитку творчих здібностей. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІЦЕЮ 

З метою реалізації стратегічного напрямку розвитку Ліцею та забезпечення 
якості освітнього процесу, в 2020-2021 навчальному році вирішувались: 

— методично-кадрові завдання вдосконалення фахової майстерності педагогів 
на основі сучасних педагогічних технологій, формування нового педагогічного 
мислення на основі засад Концепції НУШ, спрямування творчого пошуку пед-
працівників на вироблення системи формування ключових компетентностей учнів 
з опорою на наскрізні лінії при засвоєнні знань. 

— освітні завдання особистісно-орієнтованого розвитку школярів в процесі 
формування ключових компетентностей, створення умов для особистісної само-
реалізації учнів у різних видах інтерактивної діяльності. 

— управлінські завдання забезпечення якості освітнього процесу на основі 
вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу, моніторингу якості 
його реалізації та вдосконалення навчально-матеріальної бази Ліцею. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ЛІЦЕЮ 

У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив почав працювати над реалізацією 
методичної теми "Реалізація сучасних підходів до навчання та виховання  у ста-
новленні НУШ як умова створення ситуації успіху з метою формування життєво 
компетентної особистості". Протягом навчального року були проведені  тематичні 
педагогічні ради "Діалогова взаємодія як методологічний підхід до побудови 
освітнього процесу" (30.10.2020р., протокол № 2), "Ефективне використання ІКТ 
як інструмент підвищення якості освіти" на платформі ZOOM (05.02.2021р., про-
токол №3), "Інноваційний підхід до процесу виховання особистості засобами 
творчого мислення" (28.04.2021р, протокол №4). Всі педради проводились з вико-
ристанням сучасних педагогічних технологій, ІКТ, інтерактивних форм роботи 
таких, як "мозковий штурм", "дерево рішень", "кубування", STEAM. Педагоги 
брали активну участь в обговоренні запропонованих для розгляду педрадами пи-
тань та виробленні конкретних шляхів для їх реалізації з метою покращення якості 
навчально-виховного процесу. 

Підвищенню професійного рівня педагогів ліцею сприяло проведення 
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різноманітних методичних заходів: семінару-практикуму "Перезавантаження 
освіти як інтерактивна форма підвищення професійної компетентності педагогів" 
(жовтень 2020р.); психолого-педагогічного тренінгу "Професійна мобільність пе-
дагогів, або чому потрібно вчитися та змінюватися  все життя" (квітень 2021р.), 
психолого-педагогічних читань "Нова українська школа. Інклюзивна освіта". 

Протягом навчального року вчителі ліцею брали активну участь у проєк-
тах ЦПРПП: "Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання. 
"Освіта Львова – курс на ефективне використання інноваційних педагогічних 
технологій", "Методичний супровід освіти. Професійний розвиток педагогів", 
"Фотографія, що оживає-4", "Львівське рондо", "Година коду", "Маленький 
принц. Львів, що любить тварин", "Навігатор по етикетках", "Здорова постава". 

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи 2020-2021н.р. було 
подальше застосування передових педагогічних технологій в освітньому процесі 
шляхом проведення сучасних типів уроків. Серед широкого спектру освітніх тех-
нологій, які використовуються вчителями ліцею для організації навчального про-
цесу, значне місце належить застосуванню інтегрованих, проєктних, ігрових, 
комп’ютерних технологій навчання. Протягом року було проведено 52  відкритих 
уроки та позакласних заходи з предметів, під час яких педагоги продемонстрували 
вміле володіння сучасними формами та методами організації урочної діяльності, 
інноваційними та традиційними педагогічними технологіями.. 

Тематичний методичний тиждень "Різдвяна мозаїка", який проводився з 
10.12 по 22.12 2020р. для учнів 1-11 кл., також продемонстрував широкий спектр 
різноманітних за формою, змістом, організацією цікавих уроків. 

Метою тематичного методичного Фестивалю "Моя Україна", який прово-
дився з 22.02 по 10.03. 2021р. для учнів 1–11-х класів, було відзначення 150-річчя 
від Дня народження Лесі Українки, Дня народження Т.Г. Шевченка,  поглиблення 
знань школярів щодо української науки, культури, літературної, музичної, війсь-
кової, художньої спадщини українського народу. На високому емоційному та 
інтелектуальному рівні було проведено квест "Україна – європейська країна", уро-
ки "Музична слава України", "Музика в житті Лесі Українки", "Сім чудес 
України", "Видатні українські вчені математики та фізики" та інші. 

З метою розвитку пізнавальної активності учнів Ліцею, подальшого вдоско-
налення форм та методів організації освітнього процесу, підвищення якості знань 
учнів, протягом року проводились різноманітні за формою  та змістом позакласні 
заходи з предметів, конкурси, турніри, дидактичні вистави, вікторини, змагання, 
тематичні виставки, конкурси творчих учнівських робіт тощо. До Дня української 
писемності проведено тематичний тиждень під загальною назвою "Говорімо 
українською правильно!". Протягом Дня української писемності проводилися те-
матична виставка дитячих малюнків "Мальовнича Україна" та виставка творчих 
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робіт-ілюстрацій до творів українських письменників "Барвиста мова". Проведено 
конкурс знавців української мови "Барви рідного слова". 

Під час методичного Фестивалю "Моя Україна" проведені флешмоби "Мова 
- скарб народу" та "Віночок шани доньці Прометея", на високому рівні проведена 
літературно-музична композиція "На шлях я вийшла ранньою весною", яскраво 
інсценізовано драму-феєрію Лесі Українки "Лісова пісня". Свою фізичну підго-
товку показали учні на спортивних змаганнях "Козацькі забави". Нажаль. частину 
запланованих заходів було відмінено через оголошення карантину. 

Розробки проведених уроків збагатили банк напрацювань "Методична скар-
бниця педагогів Ліцею" та дозволило розповсюдити передовий досвід для його 
подальшого застосування. 

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією у 2020-2021 н.р. у Всеукраїнських 
предметних олімпіадах учні ліцею участі не брали, але протягом року брали ак-
тивну участь  в онлайн олімпіадах "На Урок", предметних конкурсах, науково-
практичних конференціях, МАН, змаганнях різних рівнів, посівши призові місця. 
Вчителями-предметниками була організована участь учнів 4-11 кл. в інтернет-
олімпіадах "На Урок" з математики, української мови, інформатики, географії, 
історії, англійської мови, біології, хімії.  

З метою забезпечення вдосконалення освітньої діяльності та вдосконалення 
фахової майстерності педагогів Ліцею, протягом навчального року була організо-
вана курсова перепідготовка та підвищення кваліфікації за новою модульною си-
стемою та за програмою НУШ, онлайн–курси студії "Ed Era", громадських спіль-
нот "Освіторія", "Всеосвіта"; онлайн курси з роботи в MOZABOOK компанії 
"Ed Pro", курс з "Prestigio" 

Завдяки таким чином організованої роботи із вдосконалення фахового рівна, 
педпрацівники Ліцею змогли швидко адаптувати свою освітню діяльність під час 
організації дистанційного навчання середовищі Google Class Room. В цей період 
систематично та якісно проводилися Zoom–уроки, використовувалися платформи 
"На Урок", "Всеосвіта", Google Education. 

У 2020-2021 н.р. на високому рівні було проведено атестацію педагогічних 
працівників, за результатами якої атестувалися 5 педагогічних працівників: 2– на 
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої кате-
горії", 1- на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" 1- 
на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії", 1- на при-
своєння педагогічного звання "старший учитель".  

Системна і цілеспрямована робота щодо вдосконалення особистого рівня 
педагогічної майстерності мала наслідком прагнення педагогів Ліцею підвищити 
рівень власного статусу педпрацівника. На сьогодні в школі працює: 
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Склад педагогічного колективу Кількість 
У відсот-

ках 
Педпрацівників із званням "вчитель-методист" 4 6% 
Педпрацівників із званням "старший учитель" 16 26% 
Педпрацівників вищої категорії 30 49% 
Педпрацівників І категорії 6 10% 
Педпрацівників ІІ категорії 2 3% 
Педпрацівників – спеціалістів 4 6% 

Адміністрацією Ліцею заплановано подальший розвиток педколективу за 
напрямком вдосконалення системи співпраці всіх учасників освітнього процесу та 
зростання якості здійснення педагогічної діяльності. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Ліцей у повному об’ємі виконує обов’язки щодо охоплення навчанням дітей 
шкільного віку. Діти, які виявляють бажання навчатись в Ліцеї не проходять 
відбіркового тестування окрім стандартних методик попереднього визначення 
рівня шкільної зрілості, які не використовуються як засіб відбору чи відсіву учнів і 
мають ознайомче призначення. 

В Ліцеї розвивається мережа інклюзивних класів. У 2020-2021 році в 7-ти 
інклюзивних класах навчалось 8 учнів, для яких було організовано відповідний 
психолого-педагогічний супровід. 

Адміністрація Ліцею постійно працює над вдосконаленням профілізації в 
10-11-х класах. Протягом багатьох років особливо успішно функціонували та ко-
ристувались попитом історичний та філологічний (українська філологія) профілі 
навчання у 10–11-му класах. 

Переважна більшість учнів – випускників 9-х класів продовжують навча-
тись у 10-му класі Ліцею. Ті учні, які після випуску з 9-го класу йдуть з Ліцею, у 
більшості своїй продовжують навчання в закладах, які надають вузькоспеціалізо-
вану професійну освіту, що свідчить про успішність профорієнтаційної складової 
урочної діяльності вчителів-предметників Ліцею. 

За підсумками 2020-2021 навчального року в Ліцеї учнів 2–11-х класів, 49 
учнів (15%) мають високий рівень навчальних досягнень. В усіх класах Ліцею 
спостерігається стабілізація рівня навченості учнів протягом навчального року. 

Виховна робота в Ліцеї організовувалась у напрямку формуваня інтелекту-
альної, всебічно розвиненої, обдарованої, творчої особистості, справжнього гро-
мадянина і патріота України. 

Правовиховна та правоосвітня робота проводиться як під час викладання 
навальних дисциплін, так і під час позаурочної діяльності.  
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Сутністю превентивного виховання у ліцеї є: комплексний цілеспрямований 
вплив на особистість у процесі її активної взаємодії із соціальними інституціями, 
спрямованої на фізичний, психічний, соціальний розвиток особистості, вироблен-
ня у неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і 
корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді. 

Систематично проводились рейди-перевірки відвідування Ліцею учнями, 
схильними до пропусків занять, бесіди з учнями, які порушують Правила для 
учнів. 

В 2020-2021 навчальному році педколектив продовжував роботу по 
профілактиці правопорушень та проявів булінгу. Питання профілактики правопо-
рушень та проявів булінгу розглядались на педрадах, нарадах при директорі, 
ШМО класних керівників.  В квітні 2021 року одним із питань, які розглядались 
на педраді було  "Створення безпечного освітнього середовища у ліцеї". 

В ліцеї створений банк даних: 
– учнів, які пропускають уроки без поважних причин; 
– учнів, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

З метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній си-
стемі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують ін-
тенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі віт-
чизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та 
різноманітності виховного процесу, залучення кожного учня до участі в різних 
сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного 
позаурочного дозвілля, гармонізації сімейного й суспільного виховання, 
відповідно до плану роботи на 2020-2021 навчальний рік, виховна робота  в Ліцеї 
велась за такими напрямками: формування особистісних якостей учнів; громадян-
ського і патріотичного виховання; естетичного і морального виховання; інтелек-
туального розвитку учнів; духовного розвитку особистості у національно-
культурних традиціях, утвердження прав і обов’язків громадянина України, по-
чуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації; впровадження проектів 
"Музейна педагогіка", і "Театральна педагогіка", роботи предметних гуртків; 
фізично-оздоровчої роботи, формування в учнів навичок культури здоров’я, без-
печної поведінки; екологічного виховання та впровадження концепцій сталого 
розвитку; роботи з учнівським самоврядуванням; роботи з учнями соціально неза-
хищених категорій; роботи з батьками та громадськістю; роботи з профілактики 
правопорушень та профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів 
серед дітей і учнівської молоді; запобігання випадків булінгу; 

В ліцеї проводились тижні правових знань: 12-16 жовтня 2020р., 10 грудня 
2020 року , День прав людини, а також тиждень безпеки життєдіяльності 23-27 
листопада 2020, в другому семестрі із-за карантинних обмежень не відбувся 
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тиждень правових знань, який був запланований на березень 2021 року, в травні 
2021 року відбувся тиждень безпеки. 

Особлива увага приділялась морально-естетичному, екологічному вихован-
ню, профілактиці правопорушень, стану відвідування учнями Ліцею. 

З метою вдосконалення теоретичного та професійного рівня педагогічного 
колективу була проведена педрада "Інноваційний підхід до процесу виховання 
особистості засобами творчого мислення", наради при директорі, засідання ШМО 
класних керівників, на яких розглядались питання роботи з соціально незахище-
ними дітьми, попередження випадків булінгу, організації харчування, обліку дітей 
та підлітків шкільного віку, інтерактивні методики проведення виховних годин 
спрямованих на виховання толерантності та подолання жорстокості в учнівському 
середовищі, профілактику узалежнень, створення комфортного мікроклімату в 
класних колективах. 

Традиційною формою патріотичного виховання залишались щотижневі 
традиції виконання Державного Гімну, підняття Державного Прапора, лінійки 
щодо вшанування героїчних сторінок та пам'ятних дат становлення держави 
України.  

Складовою частиною патріотичного виховання є участь учнів ліцею в кон-
курсах та святах патріотичного спрямування: загальноміських фестивалях, кон-
курсах, Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності, Пам'яті жертв Голодомору та 
інші. Особливо успішними були заходи, які присвячені героїчному минулому 
нашої держави, історичним постатям та подіям, видатним діячам, героям України. 

До Дня Державного Прапора та з наг0ди відзначення першого публічного 
виконання Державного Гімну України, вшанування пам'яті Великого Кобзаря бу-
ло проведено урочисте підняття Державного Прапора, виконання Державного 
Гімну; тематичні виховні години. До Дня примирення, Дня пам'яті, Дня перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні проведено акцію "Пам'ятаємо".  

З метою вдосконалення роботи класних керівників було проведено педраду 
"Інноваційний підхід до процесу виховання особистості засобами творчого мис-
лення", засідання ШМО класних керівників, з дотриманням карантинних вимог 
було проведено свято Останнього дзвінка (окремо для 1І, 9, 4 класів) 

Обов'язковим є і проведення класними керівниками запального інструктажу 
в канікулярний період. 

ПРОГРАМА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Ліцей, маючи багаторічний досвід успішної реалізації заходів за напрям-
ком "Здоров'я дитини. Здоров’язберігаючий освітній простір" щодо профілак-
тично-просвітницької роботи та покращення гігієнічних і матеріально-
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технічних основ здійснення освітнього процесу, продовжує цілеспрямовану ро-
боту із вдосконалення безпечного та здоров’язберігаючого освітнього простору. 
Двічі на рік проводяться Дні здоров'я та виступи агітбригад, відбуваються кон-
курси і семінари за напрямком "Здоров'я дитини. Здоров’язберігаючий освітній 
простір ". Дуже цікавою й актуальною в 2021-2021 третій урок фізкультури в 
класах Ліцею використовується для запровадження занять ритміки, корекції 
постави, занять за системою Педана. Працюють спортивні секції і гуртки. 
Особливо успішно працювали групи корекції порушень постави. В Ліцеї ве-
деться неформальна і успішна робота з профілактики узалежнень та шкідливих 
звичок, пропагування здорового способу життя. 

Ліцей наполегливо працює над покращенням функціонування медпункту, 
його обладнанням та забезпеченням медпрепаратами. 

Їдальня і харчоблок Ліцею, капітально відремонтовані, обладнане додаткове 
відділення для миття посуду; проведена додаткова заміна зношеного обладнання і 
стелажів; встановлено додатково другий бойлер подачі гарячої води для миття по-
суду та рук учнів. Ці заходи дозволили значно покращити санітарно-гігієнічні 
умови харчування учнів Ліцею. 

В достатньому об’ємі в Ліцеї ведеться робота щодо забезпечення вчасного і 
якомога повнішого виконання вимог діючої законодавчої нормативної бази 
України з охорони дитинства, охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипо-
жежних норм. Класні кімнати Ліцею забезпечені шкільними меблями і дошками, 
освітлювальною арматурою і мультимедіа. 

Завершено улаштування ресурсної кімнати для учнів інклюзивних класів 
Ліцею в частині обладнання відповідними меблями, інвентарем, дидактичними 
матеріалами та комп'ютерною технікою. 

На даному етапі розвитку Ліцей додатково потребує цільового фінансування 
улаштування протипожежної автоматики і засобів оповіщення. Разом з тим шко-
лою розроблена система виконання заходів з охорони праці, розроблена система 
протипожежних заходів, проводяться регулярні тренування в рамках навчань з 
цивільного захисту. У Ліцеї продовжується робота щодо улаштування умов для 
доступності. На даному етапі улаштовано доступ до подвір'я Ліцею. 

Протягом останнього року стан дитячого травматизму в Ліцеї характери-
зується тенденцією до мінімізації випадків травмування учнів під час перебування 
в Ліцеї. Проводиться інтенсивна інструктивна та виховна робота щодо зниження 
травматизму під час перебування учнів у домашніх умовах: 

В межах виділених квот безкоштовним харчуванням, матеріальним забезпе-
ченням та літнім оздоровленням охоплюються всі без винятку діти-сироти, діти з 
малозабезпечених сімей, діти учасників АТО та ООС, діти з інших соціально не-
захищених категорій. 
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Ліцей намагається використовує всі, надані міськими та районними програ-
мами, можливості для організації відпочинку і оздоровлення учнів. З метою ор-
ганізації пізнавальної та рекреаційної активності учнів Ліцею. В класних колекти-
вах, по можливості, практикується туристично-краєзнавча екскурсійна діяльність 
з дотриманням заходів адаптивного карантину.  

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО–МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

Протягом 2020-2021 навчального року було значно оновлено і покращено 
оснащення навчальних приміщень Ліцею, в першу чергу, шкільними меблями. за 
кошти загального фонду були закуплені 28 столів і 28 стільців учнівських на суму 
61 910 грн.  

Завершено обладнання кабінету Захисту України. Закуплено навчальне 
майно для викладання предмету в частині військової підготовки та медико-
санітарної підготовки. Закуплено майно для навчального тиру. Всього на суму 
101 250 грн. 

Для забезпечення андміністративно-господарського та бухгалтерського 
обліку, за кошти загального фонду були закуплені ноутбук та БФП на суму 
27 199 грн. 

Для зобладнання Ресурсної кімнати для дітей з ООП, за кошти загального 
фонду були дидактичні матеріали на суму 40 624 грн. 

Також за кошти загального фонду були закуплені ноутбук, БФП та дидак-
тичні матеріали для першого класу НУШ. Всього на суму 41 243 грн. 

За кошти загального фонду була проведена заміна підлоги в коридорі пер-
шого поверху розміщення класів початкової школи на суму 49 994 грн. 

Завдяки залученим коштам та активності батьківських комітетів були про-
ведені поточні ремонти двох класних приміщень. 

Одночасно і в цьому році слід акцентувати на тому, що Ліцей № 17 Львівсь-
кої міської ради потребує додаткового фінансування для заміни системи водяного 
опалення, завершення заміни вікон на енергозберігаючі, капітального ремонту 
внутрішнього та зовнішнього фасадів Ліцею, ремонту електричної проводки, 
заміни дверних полотен в навчальних приміщеннях. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Адміністрація Ліцею працює на засадах відкритості, щоденної і система-
тичної співпраці та з батьківською громадою у вирішенні проблемних питань тво-
рення безпечного і здоров'язберігаючого освітнього простору, забезпечення ро-
звитку ІТ технологій, присутності Ліцею в Інтернет-просторі. Тенденція до зни-
ження рівня такої взаємодії протягом 2020-2021 навчального року мала певні 
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об’єктивні передумови, зокрема пов'язані з COVID. 
Незмінно плідною, конструктивною та успішною залишалась співпраця і 

взаємодія на рівні класних батьківських колективів за напрямком окремі батьки – 
адміністрація, педколектив – учасники освітнього процесу в Ліцеї.  

Другий рік поспіль інтенсифікується спілкування батьків з вчителями у 
соцмережах, що сприяє оперативному вирішенню проблемних питань. 

Джерелом інформування щодо питань роботи Ліцею та щодо досягнень 
учнів у спільній з педагогами освітній діяльності, соціальній та позаурочній ак-
тивності учнів, стала сторінка Ліцею у соціальній мережі Фейсбук. 

Всі звернення громадян з питань діяльності школи розглядаються оператив-
но, вчасно і об’єктивно, застосовуються адекватні засоби реагування. 

Директор Ліцею № 17  
Львівської міської ради      В.В. Свінчук 

09 червня 2021 року 


