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Аналітична доповідна — фото звіт 

по Всеукраїнській літній Стартап-Школі «StartChemist» 2018 року 

 

Відповідно до Плану проведення організаційно-масових заходів з дітьми 

та учнівською молоддю на 2018 рік, у другій декаді червня місяця, в 

Національному еколого-натуралістичному центрі відбувся Всеукраїнський зліт 

юних дослідників-природознавців. У рамках Зльоту пройшла Всеукраїнська 

літня Стартап-Школа «StartChemist» (далі – Школа). До участі в Школі 

запрошено учнів, вихованців закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти – учасників всеукраїнських конкурсів хімічного профілю. 

Організаційний комітет з підготовки та проведення Школи заздалегідь 

визначався зі складом учасників. Завчасно на сайті НЕНЦ було розміщено 

список учнів у складі 13 чоловік, з них: двоє фіналістів ІІІ етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

в секції «Хімія» відділення «Хімії та біології»; семеро – учасники турніру юних 

хіміків ім. В. Скопенка; четверо – переможці і призери інших масових заходів. 

Всі підлітки, кому пропонувалось долучитись до літньої Школи хіміків, 

попередньо підтвердили свою участь.  

До і після офіційного оголошення списків Оргкомітет провів серйозну 

підготовчу роботу. Відбулись плідні контакти з провідними закладами вищої 

освіти, академічними інститутами та приватними хімічними лабораторіями. 

Вдалося заручитись підтримкою на хіміко-технологічному факультеті НТУУ 

«КПІ ім. І. Сікорського», хімічному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка, 

лабораторії нанобіотехнологій Інституту біохімії ім. О. Палладіна, хімічній 

лабораторії досліджень безпеки харчування міжнародної компанії «Хема». В 

перспективі планувалось знайомство з різноманітними промисловими 

виробництвами де застосовуються хімічні методи і технології, але за браком 

часу все не вдалося реалізувати. Головний аспект події полягав у набутті 

школярами додаткових знань, практичних умінь та професійній орієнтації на 

фахові спеціальності, пов’язані з хімією. 

Спочатку складена загальна програма Всеукраїнського зльоту юних 

дослідників-природознавців. Напередодні укладена і окрема програма літньої 

Школи «StartChemist». Всіх причетних проінформовано про деталі проведення 

Школи, відпрацьований алгоритм дій, підготовлена відповідна документація 

(списки для пропуску в установи, листи подяки науковцям і науково-

педагогічним працівникам, сценарій відкриття і закриття зльоту тощо).  

Напередодні все вже готово для прийому делегацій. То ж до Школи 

прибуло одинадцять юних хіміків та четверо дорослих, як супроводжуючі 

особи. Двоє із заявлених не змогли прибути за об’єктивних обставин. 

Які ж по суті критерії ставились до організації Школи.  
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Всеукраїнська літня Стартап-Школа «StartChemist» (далі – Школа) – 

організаційно-масовий захід з учнівською молоддю яка цікавиться хімією, як 

наукою. Даний організаційно-масових захід відбувається вже вдруге. 

Метою є поглиблене ознайомлення з прикладною хімією, фізико-

хімічними процесами, важливими хімічними виробництвами, фаховими 

професіями. Головні події відбуваються на базі хімічних лабораторій закладів 

вищої освіти та академічних установ, технологічних лабораторій підприємств і 

організацій. 

До участі в Школі запрошувались учні, вихованці закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти – учасники всеукраїнських конкурсів 

хімічного профілю: конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН в секції «Хімія»; Природничої школи учнівської молоді у 

науковому відділенні «Хімія»; турніру юних хіміків ім. В. В. Скопенка, 

переможці і призери інших конкурсних змагань. 

Першого дня відбулись: реєстрація прибулих учасників конкурсних 

змагань, урочисте відкриття, інструктажі з правил поведінки та безпеки 

життєдіяльності під час перебування у Всеукраїнському профільному таборі 

«Юннат» та під час екскурсійних виїздів. У науково-практичній конференції 

юні хіміки участі не приймали. По завершенні конференції, діти відпочивали і 

набиралися сил після довгої дороги до Києва. 

На другий день зранку група з одинадцяти підлітків і супроводжуючі 

особи здійснили трансфер до хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ 

ім. І. Сікорського», де їх чекали провідні науково-педагогічні працівники 

факультету. Спочатку молодь ознайомилась із історією факультету вищого 

навчального закладу. А далі відбувся практикум з неорганічної хімії. Учні не 

тільки записували окремі настанови викладачів, а й привчались до правильного 

проведення хімічних експериментів. Готували розчини різної концентрації, 

вчилися вести не складні розрахунки. Для них відбулась настановча розмова, 

яка стосувалась вибору майбутньої професії, пов’язаної із хімічними 

виробництвами. Учні цікавились умовами вступу до хіміко-технологічного 

факультету. 

 
Потаскалов Вадим 

Анатолійович, 

к.х.н., доцент 

кафедри загальної 

та неорганічної 

хімії НТУУ «КПІ 

ім. І. Сікорського» 

проводить 

співбесіду з юними 

хіміками. Далі їх 

чекає практична 

робота. 
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Потаскалов Вадим 

Анатолійович, 

к.х.н., доцент 

кафедри загальної 

та неорганічної 

хімії і Лапінський 

Андрій 

Вікторович, к.т.н., 

старший викладач 

кафедри 

технології 

неорганічних 

речовин, 

водоочищення та 

загальної хімічної 

технології НТУУ 

«КПІ ім. І. 

Сікорського» з 

учасниками 

Школи.  

 

Хіміко-технологічний факультет народився 

разом з Політехнічним інститутом у 1898 році. 

Перший випуск студентів екзаменував 

Д.І.Мендєлєєв. Сьогодні факультет готує фахiвцiв з 

багатьох напрямiв теоретичної та прикладної хiмiї, 

якi можуть вести дослiдження з тонкого або 

крупнотонажного синтезу нових органiчних i 

неорганiчних сполук рiзноманiтного призначення – 

від лiкiв, iнгiбiторiв корозiї до матерiалiв 

електронної та космiчної технiки, здатнi розробляти 

i проектувати новiтнi екологiчно чистi хiмiчнi 

технології, виробництва каталiзаторiв, реактивiв, 

коагулянтiв, керамiчних, силiкатних, 

кремнiйорганiчних, еластомерних, полімерних та багатьох iнших матерiалiв, 

металiв i захисних покриттi в електрохiмiчної чистоти. 

Одною з перших, створенних на факультеті, була кафедра загальної і 

неорганічної хімії. Наукові інтереси кафедри лежать в галузі теоретичних та 

прикладних досліджень комплексних сполук d-елементів, синтезу та вивчення 

властивостей наноструктурних матеріалів, розробки матеріалів для покращення 

систем зберігання енергії (Li-іонних акумуляторів) та ін. 

Саме на її базі проходив учнівський практикум. Спочатку діти описували 

хімічні досліди, а потім, під керівництвом науково-педагогічних працівників, 

вчилися їх виконувати. 

На час практикуму супроводжуючих відокремили від учнів і ми коротали 

час знайомлячись з факультетом. 

По приїзді в НЕНЦ, після обіду, молодь познайомилася з дублером 

першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка – Адамчук-Чалою 

Надією Іванівною.  
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Надія Іванівна дуже цікавий співрозмовник. Багатий життєвий досвід 

науковця вона передає молоді. Її лекція стосувалась сучасних наукових 

досліджень в агросфері та експериментам з рослинами у космічному просторі. 

На жаль в залі були тільки учасники Стартап школи. 

Третій день перебування в м. Києві запам’ятався юним хімікам 

знайомством з експозицією Національного музею історії України та 

пізнавальною екскурсією вулицею Володимирською.  

Згідно до плану роботи Школи ми дружньою командою відвідали 

Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна.  

 
Учасники Всеукраїнської літньої 

Стартап-Школи «StartChemist» в 

головному корпусі Інституту 

біохімії ім. О .В. Палладіна 

(балкон кабінету-музею). 

Приймає Назаренко Володимир 

Іванович, провідний співробітник, 

доктор біологічних наук. З 2005 

року Володимир Іванович власне 

відповідає за музей та особисто 

проводить екскурсії. 

 

 

 

 

Спочатку відбулись відвідини робочого кабінету-музею і квартири 

академіка О. В. Палладіна — відомого вченого, непересічної особистості 

світового рівня. В експозиціях Меморіального музею О.В.Палладіна 

відображено його життєвий шлях, творчу, науково-організаційну, педагогічну і 

багатогранну громадську діяльність, а також основні етапи становлення і 

розвитку Інституту біохімії та української біохімічної школи у Харкові (1925-

1923 рр.), Києві (1931-1941 рр. та 1944-2005 рр.) та Уфі (1941-1944 рр.), куди 

інститут було евакуйовано під час війни. В експозиціях музею наведено дані 

стосовно 150 докторів і кандидатів наук, підготовлених О. В. Палладіним 

упродовж понад шести десятиріч його творчої діяльності, які працювали і 

працюють в наукових центрах України та за кордоном. В музеї зберігаються 

також документи і фотографії лауреатів Нобелевської премії, з якими О.В. 

Палладін співпрацював: Альбрехта Косселя, Фредеріка Жоліо-Кюрі, Дєрді 

Хевеші, Ханса А.Кребса та Артура Корнберга. Особливо учнів і гостей 

зацікавило фото де О.В.Палладін стоїть поряд з Альбертом Енштейном. 

Нині музей виконує систематичну пошукову роботу з питань розвитку 

біохімії в Україні, з історії Інституту біохімії, вивчення розвитку його напрямів; 

висвітлює в наукових статтях досягнення вітчизняної біохімії, зокрема, внесок 

її найбільш відомих вчених у скарбницю знань світової науки; оновлює і 

доповнює експонати; систематизує архівні матеріали; підтримує існуючі і 

встановлює нові творчі зв'язки з державними музеями та музеями на 

громадських засадах, які функціонують в Україні та зарубіжних державах. 
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Учасники 

Всеукраїнської 

літньої Стартап-

Школи 

«StartChemist» 

пишуть відгук 

про відвідини 

музею в Книзі 

відгуків. 

Палагута 

Дмитро сидить 

на дерев’яному 

кріслі, на якому 

до 1972 року 

керував 

роботою 

інституту 

О.В.Палладін. 
 

 

 

За роки свого існування Меморіальний музей О. В. Палладіна 

перетворився на центр вивчення і пропаганди історії біологічної хімії в Україні, 

а також історії і розвитку інституту, які висвітлюються в екскурсіях, науково-

освітніх, навчально-виховних та профорієнтаційних заходах.  

Володимир Іванович Назаренко – останній з числа учнів і співробітників, 

які безпосередньо працювали під керівництвом Олександра Володимировича, 

особисто провів екскурсію, розповідаючи про всі автентичні експонати, 

представлені у музеї. 

Далі відбулось знайомство з науковими лабораторіями, в т.ч. 

лабораторією нанобіотехнологій інституту. Наукові співробітники розповіли 

про напрями діяльності і наукові дослідження в біохімічній галузі.  

 

 

 
Наукові працівники 

лабораторії 

нанобіотехнологій 

Інституту біохімії 

ім..О.В.Палладіна 

демонструють 

дослідження 

структури білкових 

молекул з 

використання 

флюорографічного 

обладнання. 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Друга половина третього дня перебування в м. Києві присвячувалась 

візуальним експериментам. Спеціально для учасників зльоту запрошено виїзну 

команду Музею популярної науки і техніки «Експериментаніум» для 

представлення навчально-розважального шоу. Упродовж майже години молодь 

не тільки спостерігала за цікавими фізико-хімічними експериментами у вигляді 

майстер-шоу, але й приймала безпосередню участь в демонстрації.  

 

 

 

 
Один з учасників зльоту 

юних дослідників-

природознавців допомагає 

представнику Музею 

популярної науки і техніки 

«Експериментаніум» 

виконувати експерименти. 

 

 

 

 

 

 

 

Наступної доби учасники Школи від’їхали до хімічного факультету 

Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Трансфер зайняв 

певну частину часу. Але точно у визначений програмою час розпочалось 

знайомство з різноманітними формами навчальної діяльності установи. 

Спочатку молодь з цікавістю слухала завідувача бібліотекою хімічного 

факультету Сокурова Галина Володимирівна. Вона навела історичні дані про 

факультет, відомих особистостей що працювали в його стінах та представила 

раритетні друковані матеріали позаминулого і минулого століть. Адже за 

зібранням спеціалізованої літератури бібліотека хімічного факультету не має 

рівних. Юні хіміки переглянули оригінали раритетних підручників і 

реферативних журналів, яким більше 100 років.  

В лабораторії вивчають 

структуру протеїн-комплексів з 

використанням ультрафіолетової 

спектрофотометрії. Дослідження 

електронних спектрів поглинання 

протеїнів можуть багато чого 

розповісти про динамічну поведінку 

молекул протеїнів. А це важливо не 

тільки для створення нових 

прогресивних ліків, а й лікування 

онкологічних захворювань. 

 



 7 

Бібліотека хімічного 

факультету включає в себе 

великий читальний зал, який 

складається з 3-х кімнат, 

комп’ютерний клас та 

книгосховище. У ній 

знаходиться фахова хімічна 

література починаючи з 1868 

року і по теперішній час.  

У бібліотеці 

обслуговуються не тільки 

студенти хімічного факультету, 

а й студенти біологічного, 

географічного та геологічного 

факультетів, які вивчають хімію 

на факультеті та студенти інших 

закладів вищої освіти м. Києва. 

 

Загальний фонд бібліотеки складає 

біля 55 000 примірників, де 60% іноземної 

літератури. З них приблизно 28 000 

примірників періодичних видань 

знаходяться у відкритому доступі. 

У 2005 році було проведено ремонт 

та реконструкцію бібліотечних приміщень. 

В результаті реконструкції бібліотеки була 

збільшена площа читальних залів та 

створено комп’ютерний клас на 5 

комп’ютерів з доступом до Інтернету. 

 

 

 Учасникам Всеукраїнської літньої 

Стартап-Школи «StartChemist» дозволили 

переглянути окремі друковані видання. 

 

 Завідувач бібліотеки Сокурова 

Галина Володимирівна демонструє дарчі 

підписи авторів перших підручників з хімії, 

що є історичною пам’яткою та особливою 

гордістю факультету. 

 

Відомо, що хімічний факультет є одним із найстаріших у Київському 

університеті. Серед восьми кафедр фізико-математичного відділення 

університету Святого Володимира в 1834 році була кафедра хімії, мінералогії та 

геології. Хімічне відділення університету, до складу якого ввійшли кафедри 

неорганічної, органічної та фізичної хімії, було створено у 1905 році. Нині 

хімічний факультет складається з п'яти кафедр, а саме аналітичної, 

неорганічної, органічної, фізичної хімії та хімії високомолекулярних сполук, на 

яких здійснюється підготовка за такими спеціалізаціями: аналітична хімія, 

екологічна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, хімія природних сполук, 

хімічний контроль природних і промислових об'єктів, фізична хімія та хімія 
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високомолекулярних сполук. Тут читали лекції Д.І.Мендєлєєв та інші видатні 

вчені хіміки. 

 
 Учасники Школи 

знайомляться зі стендом де 

представлені всі викладачі 

кафедр факультету, у тому 

числі автором всім 

відомого підручника з хімії 

для шкіл Попелем П.П. 

 Веде екскурсію 

факультетом Фесич Ігор 

Володимирович, науковий 

співробітник хімічного 

факультету КНУ ім. Т. Г.  

Шевченка, кандидат 

хімічних наук. 

 

А надалі 

відбувалось найцікавіше. Юні хіміки отримали можливість побувати в ряді 

лабораторії де здійснюють важливі наукові експерименти та навіть отримати 

практичні навички, експериментуючи під керівництвом науково-педагогічних 

працівників хімічного факультету.  

Спочатку був практикум по загальній неорганічній хімії у хімічній 

лабораторії. Демонстрацію досліду з ВТСП – фазами проводив Фесич Ігор 

Володимирович, науковий співробітник хімічного факультету КНУ ім. Т. Г.  

Шевченка, кандидат хімічних наук. 

 

 
Школярі 

спостерігають за 

хімічними 

експериментами і 

знайомляться з 

правилами 

проведення дослідів. 

 

 Фесич І.В. веде 

розмову з молоддю. 
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Учні виконують експериментальні 

дослідження. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В даній потоковій 

аудиторії читали 

лекції Реформатський 

Сергій Миколайович, 

видатний учений-

хімік, автор реакції 

Реформатського, 

Мендєлєєв Дмитро 

Іванович, автор 

періодичного закону 

хімічних елементів та 

багато інших відомих 

особистостей. 

 

Навіть аудиторні 

меблі аутентичні, ХІХ 

століття. 

 

З основними наукометричними показниками наукової діяльності, або 

основам наукометрії, присутніх ознайомив Бичков Костянтин Леонідович, 

інженер І категорії, науково-педагогічний працівник хімічного факультету.  

 

 

 

З учасниками школи 

працюють викладачі 

факультету. 
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Наукометрична база даних — інструмент для відстеження цитованості 

наукових публікацій. Це також пошукова система, яка формує статистику, що 

характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів 

впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій. Кожен хто 

займається науковою діяльністю повинен володіти наукометричними даними.  

 
Фесич Ігор 

Володимирович, 

науковий співробітник 

хімічного факультету 

КНУ ім. Т. Г.  Шевченка, 

кандидат хімічних наук 

та Бичков Костянтин 

Леонідович, інженер І 

категорії хімічного 

факультету 

демонструють нульову 

гравітацію, що виникає 

при наднизьких 

температурах (близько 

мінус 200
0
С) 

 

 

 

 Потім учні відвідали лабораторію синтезу координаційних сполук. 

Гуральський Ілля Олександрович, науковий співробітник хімічного факультету 

КНУ ім. Т. Г. Шевченка, кандидат хімічних наук займається даною 

проблематикою за міжнародною програмою. При цьому використовується 

сучасне обладнання: ультра швидка центрифуга, цифровий апарат для 

спектроскопічного аналізу, різноманітний лабораторних посуд і складні хімічні 

сполуки. Учасники літньої Школи стали свідками отримання наночастинок 

золота шляхом проведення ряду хімічних реакцій; охолодження компонентів і 

отримання осаду при розгонці в центрифузі зі швидкістю 13000 обертів за 

хвилину. Цікаво що колір над мікроскопічних частинок - фіолетовий.  

 

 
Учні в лабораторії де 

вивчають властивості 

координаційних сполук.  

 

Розповідає про наукову 

діяльність завідувач 

лабораторії Гуральський 

Ілля Олександрович, 

науковий співробітник 

хімічного факультету 

КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 

кандидат хімічних наук 
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Особливо важливим є чистота експерименту та 

обов’язковість обліковування деталей, як, 

наприклад, ведення записів після кожного 

експерименту, відзначає лектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 Пообідавши в кафе нового корпусу факультету, робота Школи була 

продовжена. 

Загалом, під час всього перебування групи учнів на хімічному факультеті, 

з ними постійно велась профорієнтаційна робота. Розповідалось про особливі 

досягнення і наукові здобутки сьогодення. Неймовірно пізнавальною стала 

лекція «Навіщо потрібні хіміки?» аспірантів хімфаку Кулешової Олени 

Олександрівни та Буханька Валерія Олександровича. Їх доповідь стосувалась 

можливостям наукової роботи для аспірантів та студентів КНУ 

ім. Т. Шевченка. Це був більше діалог з аудиторією, запитаннями і відповідями. 

Молоді науковці настільки переконливо розповідали про те як цікаво займатися 

наукою, що в залі не залишилось учнів, які б відмовились вступати до 

факультету.  

 

 
Аспіранти 

Кулешова О. і 

Буханько В. 

демонструють 

приклади наукових 

досліджень з 

використанням 

хімічних речовин, 

якими займаються 

одночасно в 

лабораторіях 

університетів Києва 

і Турина (Франція). 
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 Наостанок доби перебування на хімічному факультеті, практикум з 

використанням хроматографії, мас-спектрометрії провів Бєда Олександр 

Сергійович, науковий співробітник хімічного факультету КНУ 

ім. Т. Г. Шевченка, кандидат хімічних наук. Окрім науково-педагогічної 

діяльності зі студентами, Олександр Сергійович організує університетські 

олімпіади з хімії та займається довузівською підготовкою майбутніх 

абітурієнтів. 

Літня Школа була дуже пізнавальна і корисна для всіх без винятку 

причетних до неї. Учням сподобались практичні роботи. Напевне переважна 

більшість з них вже визначилась із закладом вищої освіти, куди буде вступати 

через рік-два. Керівники, які супроводжували молодь, отримали багато 

корисної інформації, адже серед них — вчителі хімії. Університети, 

сподіваємось, матимуть хороших студентів. І не тільки власне учасників 

Школи, але й тих кому вони розкажуть про своє перебування в Києві.  

Робота Школи завершилась. Підвелись підсумки. Учні отримали дипломи 

учасника Всеукраїнської літньої Стартап-Школи «StartChemist». А хіміко-

технологічний факультет НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» додатково нагородив 

юних хіміків Сертифікатами про проходження практичного курсу «Загальна та 

неорганічна хімія». А найактивнішому учаснику Школи — Єрьоменко Анні 

вручена ювілейна монета «До 120-річчя заснування університету «КПІ 

ім. І. Сікорського». Вручала сертифікати Мірошниченко Юлія Сергіївна, 

доцент кафедри технології електрохімічних виробництв НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського», кандидат технічних наук. 
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Додаток 

 

Склад учасників Всеукраїнської літньої Стартап-Школи «StartChemist»  

у 2018 році та керівників учнівських делегацій 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

учасника 

Навчальний заклад, місце роботи  

1 Палагута Дмитро 

Євгенович 

учень 10 класу Навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради Донецької області 

2 Осташ Владислав 

Вікторович 

учень 9 класу Шатавського навчально-виховного 

комплексу "ЗОШ І-ІІ ступенів, колегіум" Хмельницької 

області 

3 Єрьоменко Анна 

Олексіївна 

учениця 10 класу Комунальної установи “Шосткинський 

навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів — ліцей Шосткинської міської ради Сумської 

області” 

4 Кара Андрій Вадимович учень 8 класу Одеської спеціалізованої школи № 117 

5 Ніколайчук Станіслав 

Геннадійович 

учень 7 класу Одеської спеціалізованої школи № 117 

6 Решитко Павло 

Олексійович 

учень 8 класу Одеської спеціалізованої школи № 117 

7 Бебіа Елісо Таріелівна учениця 10 класу Одеської спеціалізованої школи № 117 

8 Васенко Дарія Олексіївна учениця 10 класу Одеської спеціалізованої школи № 117 

9 Гладиш Ілля Васильович учень 9 класу Слов’янського педагогічного ліцею 

м. Слов’янськ Донецької області 

10 Гудзенко Єлизавета 

Дмитрівна 

учениця 9 класу загальноосвітньої школи № 9 

м. Покровськ Донецької області 

11 Лінько Євген Вікторович учень 10 класу Навчально-виховного комплексу № 1 

м. Покровськ Донецької області 

12 Харитонова Юлія 

Вадимівна 

вчитель біології Одеської спеціалізованої школи № 117 

13 Мігутіна Олена 

Олександрівна 

вчитель хімії Навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради Донецької області, вчитель-

методист, Відмінник освіти України 

14 Осташ Віктор 

Миколайович 

вчитель інформатики Маківського Навчально-виховного 

комплексу Хмельницької області 

15 Гудзенко Катерина 

Анатоліївна 

супроводжуюча учасника Стартап-Школи «StartChemist» 

від загальноосвітньої школи № 9 м. Покровськ Донецької 

області 

16 Комендантов Володимир 

Федорович 

методист Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України, координатор 

Школи 

 


