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ПОРЯДОК 

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем 

газопостачання у багатоквартирному будинку 

 

1. Сфера застосування 

1.1. Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем 

газопостачання у багатоквартирному будинку (далі – Порядок) розроблено на 

виконання вимог абзацу четвертого частини третьої статті 19 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги».  

1.2. Цей Порядок встановлює вимоги щодо проведення робіт з технічного 

обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (далі – ВБСГ) у 

багатоквартирних будинках незалежно від їхньої відомчої належності і форми 

власності, включаючи гуртожитки, що оснащені газовим обладнанням і 

використовують природний газ.  

1.3. Дія цього Порядку поширюється на: 

- операторів газорозподільних систем (далі – Оператори ГРМ) та інших 

суб’єктів господарювання, які мають право на виконання робіт з технічного 

обслуговування ВБСГ (далі – виконавці робіт); 

- підприємства, установи, організації та інших осіб, які є власниками, 

співвласниками чи користувачами (орендарями) або балансоутримувачами, 

управителями чи уповноваженими співвласниками багатоквартирних 

газифікованих будинків (далі – замовники).  

- юридичних та фізичних осіб – власників чи користувачів газифікованих 

квартир, їх частин у багатоквартирних будинках (далі – споживачі). 

1.4. Порядок та Перелік видів робіт, які входять до технічного 

обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових 

будинках, затверджений наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля 

України від 27 травня 2020 року № 342, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 27 липня 2020 року за № 704/34987, встановлює види робіт, які є 

обов’язковими під час технічного обслуговування ВБСГ. 
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1.5. Роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції ВБСГ 

багатоквартирного будинку та квартир, а також заміна чи встановлення газового 

обладнання не входять до переліку робіт з технічного обслуговування ВБСГ та 

виконуються за окремими договорами з суб’єктами господарювання, які мають 

дозвіл на проведення таких робіт.  

 

2. Терміни та визначення 

2.1. ВБСГ загального користування – ввідні газопроводи від точки 

розмежування балансової належності газопроводів до внутрішнього газопроводу, 

включаючи ділянку газопроводу, прокладену в футлярі через стіну будинку, а 

також ділянку газопроводу, прокладену в середині під’їзду та по сходових 

клітинах, газовий стояк, запірна арматура до ВБСГ квартир. 

2.2. ВБСГ квартир – внутрішній газопровід, запірна арматура, газове 

обладнання, побутовий лічильник газу. 

2.3. Інші терміни, що застосовуються у Порядку, вживаються у значеннях, 

наведених у чинних нормативних актах, що регулюють правовідносини у 

житлово-комунальній сфері, а також будівництві та експлуатації 

газорозподільних систем або їх складових. 

 

3. Загальні положення 

3.1. Технічне обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку 

здійснюється виконавцем робіт – суб’єктом господарювання, який має дозвіл на 

проведення таких робіт, на підставі договору, укладеного із замовником.  

Виконавець робіт зобов’язаний розмістити відомості щодо наявності 

дозвільних документів на виконання відповідних робіт на власному веб-сайті.  

3.2. Обов’язковою умовою початку робіт з обслуговування ВБСГ 

багатоквартирного будинку є оформлений акт розмежування балансової 

належності та експлуатаційної відповідальності сторін, укладення якого 

забезпечує Оператор ГРМ відповідно до вимог постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 30 вересня 2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних 

систем», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року 

за № 1379/27824. 

 

3.3. Обсяги технічного обслуговування ВБСГ визначаються цим Порядком, 

Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 

року № 285, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 8 червня 2015 року 

за № 674/27119 (далі – Правила безпеки), а також інструкціями заводів-

виробників газового обладнання. 

3.4. Умови оплати виконаних робіт мають бути передбачені договором.  
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3.5. Роботи з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій не входять до 

обсягу технічного обслуговування і виконуються бригадами аварійно-

диспетчерських служб Операторів ГРМ відповідно до вимог, передбачених 

Правилами безпеки. Ремонт газового обладнання ВБСГ після усунення аварійної 

ситуації здійснюється відповідно до цього Порядку на підставі окремих заявок 

замовників або споживачів. 

 

4. Роботи з технічного обслуговуванні ВБСГ 

4.1. Основою технічного обслуговування ВБСГ є система планово-

попереджувальних робіт, що включає такі обов’язкові види робіт: 

- ПТО – планове (за графіком) технічне обслуговування ВБСГ; 

- ПВЩ – планове випробування на щільність ВБСГ; 

4.2. Роботи з ПТО ВБСГ здійснюється виконавцем робіт відповідно до 

графіка, погодженого із замовником, з яким укладено договір. Додержання 

графіка є обов'язковим для виконавця робіт та замовника. 

Проведення ПВЩ ВБСГ має бути суміщене з ПТО ВБСГ загального 

користування та  ПТО ВБСГ квартир багатоквартирного будинку(гуртожитку).  

Проведення ПТО має забезпечити безвідмовне та безпечне функціонування 

ВБСГ загального користування  та ВБСГ квартир багатоквартирного будинку 

(гуртожитку) в термін між ПТО. 

Виконавець робіт зобов’язаний, у спосіб передбачений договором, не 

пізніше ніж за 10 діб, попередити замовника про дату і час проведення робіт з 

ПТО ВБСГ, що включає ПТО ВБСГ загального користування та ПТО ВБСГ 

квартир. При цьому замовник зобов’язаний не пізніше ніж за 7 діб до початку 

робіт попередити споживачів про дату проведення ПТО. 

Інформація про дату і час виконання робіт з ПТО ВБСГ, в тому числі ПВЩ, 

доводиться замовником до відома споживачів шляхом розміщення оголошень на 

розташованих в місцях загального доступу (в під’їздах або інших місцях в 

безпосередній близькості від багатоквартирного будинку) інформаційних 

стендах, а також, по можливості, шляхом направлення повідомлень на 

електронну адресу споживачів.  

Повідомлення споживачам про проведення ПТО повинно містити 

інформацію про організацію, яка буде проводити такі роботи, а також щодо осіб 

– представників замовника (прізвище, ім’я та по батькові, посада), які будуть 

супроводжувати працівників виконавця ПТО ВБСГ квартир. 

Представники замовника та працівники виконавця робіт ПТО ВБСГ 

квартир зобов’язані мати посвідчення особи з фотографіями, що дозволяють 

споживачам ідентифікувати цих осіб.  

4.3. Порядок проведення ПТО ВБСГ загального користування 

багатоквартирного будинку. 
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Під час проведення ПТО ВБСГ загального користування обов’язково 

виконуються такі роботи: 

- ліквідація виявлених витоків газу; 

- перевірка відповідності прокладання газопроводів вимогам проекту і 

чинних нормативних актів; 

- перевірка працездатності запірних пристроїв; 

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та запірних 

пристроїв, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; 

- перевірка тяги і прочищення за необхідності димових та вентиляційних 

каналів; 

- перевірка герметичності газопроводу у футлярі, прокладеному у 

зовнішній стіні будинку;  

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх 

запірних пристроїв, установлених на газопроводах;  

- перевірка (тестування) працездатності загальнобудинкових датчиків 

контролю довибухових концентрацій газу 20 відсоткової нижньої 

концентраційної межі поширення полум’я з виводом на колективну 

попереджувальну сигналізацію та на об’єднану диспетчерську службу (за 

наявності). 

4.4. Порядок проведення ПТО ВБСГ квартир багатоквартирного будинку. 

ПТО ВБСГ квартир багатоквартирного будинку (загальних кухонь 

гуртожитків), проводяться виконавцем робіт після проведенням ПТО ВБСГ 

загального користування за наявності газу в системі газопостачання будинку. 

Замовник зобов’язаний забезпечити доступ представників виконавця робіт 

до квартир споживачів. 

Споживач зобов’язаний допустити представників виконавця ПТО ВБСГ до 

квартири разом зі співробітником ідентифікованого споживачем представника 

замовника. 

Під час проведення ПТО ВБСГ квартир обов’язково виконуються такі 

роботи: 

- перевірка на щільність внутрішньоквартирних газопроводів, газового 

обладнання споживача при його роботі на газу за допомогою мильної емульсії 

або відповідного приладу; 

- ліквідація виявлених витоків газу; 

- перевірка відповідності встановленого газового обладнання вимогам 

проекту та діючих нормативних актів; 

- перевірка наявності вільного доступу до газового обладнання та запірних 

пристроїв; 

- перевірка тяги і прочищення за необхідності димових та вентиляційних 

каналів; 
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- перевірка герметичності газопроводу у футлярі, прокладеному у 

перекритті чи стіні будинку;  

- змащування запірних пристроїв перед газовим обладнанням  

(за необхідності); 

- перевірка працездатності газового обладнання та, за необхідності, його 

налагодження і регулювання (за виключенням газового обладнання, яке 

знаходиться на гарантійному та/або сервісному обслуговуванні, що 

підтверджується відповідним договором); 

- перевірка (тестування) працездатності квартирних датчиків контролю 

довибухових концентрацій газу 20 відсоткової нижньої концентраційної межі 

поширення полум’я з клапанами автоматичного відключення подачі газу та 

виводом на індивідуальну попереджувальну сигналізацію (за наявності);  

- інструктаж споживачів з безпечного користування газом у побуті. 

4.5. Порядок проведення ПВЩ ВБСГ. 

ПВЩ ВБСГ виконується за нарядом-допуском на виконання 

газонебезпечних робіт бригадою під керівництвом майстра за допомогою повітря 

тиском 500 даПа.  

При виконанні випробування на щільність необхідно провести візуальний 

огляд ВБСГ загального користування і тільки після цього перекрити вимикаючий 

пристрій на газопроводі-вводі в будинок та встановити інвентарну заглушку зі 

сторони відключеної ділянки. Крани перед газовим обладнанням під час 

випробування повинні бути в закритому положенні. ВБСГ перед випробуванням 

звільняється від надлишкового тиску газу (шляхом спалювання) та продувається 

повітрям. 

Припинення та відновлення газопостачання за допомогою вимикаючого 

пристрою на газопроводі-вводі в будинок у зв’язку з виконанням ПВЩ ВБСГ 

здійснюється представниками Оператора ГРМ, на території ліцензійної 

діяльності якого розташований багатоквартирний будинок відповідно до вимог 

законодавства з безпеки систем газопостачання.  

У випадку, якщо ПВЩ ВБСГ виконуються суб’єктом господарювання, 

який не є Оператором ГРМ, припинення та відновлення газопостачання 

здійснюється відповідно до заявки замовника Операторам ГРМ на підставі 

договору субпідряду з виконавцем робіт з ПВЩ ВБСГ. 

Результати випробування фіксуються в наряді-допуску на виконання 

газонебезпечних робіт. При негативних результатах випробування на щільність 

відновлення газопостачання можливе тільки після усунення витоків та 

повторного випробування, що підтверджує герметичність системи 

газопостачання. 

У випадку, якщо при проведенні ПВЩ ВБСГ відбувається падіння тиску 

понад допустиме значення, подача газу на об’єкт  категорично забороняється. 
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5. Заходи з попередження виникнення аварійних ситуацій та 

документальне оформлення результатів робіт з технічного обслуговування 

та ремонтних робіт ВБСГ 
5.1. Періодичність проведення ПТО ВБСГ та ПВЩ визначається згідно з 

Додатком 1. 

5.2. В процесі проведення ПТО працівники виконавця робіт зобов'язані 

безоплатно проводити роз'яснювальну роботу серед власників (абонентів) та 

практичний інструктаж споживачів з безпечного користування газом у побуті.  

5.3. Проведення робіт з технічного обслуговування ВБСГ, а також 

отримання інструктажу відображається окремо в актах технічного 

обслуговування ВБСГ загального користування та ВБСГ кожної з квартир. Акти 

складаються в двох примірниках, засвідчених підписами виконавця робіт та 

замовника чи споживача (додатки 2 та 3). 

В акті технічного обслуговування ВБСГ відображається перелік порушень, 

виявлених під час проведення робіт з технічного обслуговування ВБСГ, 

встановлюються терміни та умови усунення таких порушень (приписи), а також 

(за необхідності) зазначається орієнтовний період проведення індивідуальної 

перевірки стану виконання приписів щодо усунення недоліків, зазначених в акті.  

Перевірка і прочищення димових та вентиляційних каналів оформлюється 

окремим актом та здійснюється відповідно до вимог Правил безпеки. 

Акти технічного обслуговування ВБСГ зберігаються замовником та 

споживачем протягом всього терміну до проведення наступного технічного 

обслуговування ВБСГ. 

5.4. Самовільно встановлене або непридатне до подальшої експлуатації 

газове обладнання, а також прилади з відводом продуктів згорання газу в димові 

канали з відсутньою тягою, яку не можна відновити під час виконання робіт з 

технічного обслуговування ВБСГ, повинні відключатися з внесенням 

відповідних записів до акту, зазначеного в додатку 2.  

До проведення першого ПТО ВБСГ, яке здійснювалось після набуття 

чинності цим Порядком, не вважаються самовільно встановленим та не підлягає 

відключенню, газове обладнання квартир багатоповерхових будинків, 

встановлене без порушень вимог безпеки, на яке відсутні акти монтажу, видані 

суб’єктами господарювання, що мають дозвіл на проведення таких робіт, і які є 

технічно справними, відповідають вимогам паспортів на це обладнання, а також 

типорозміру встановленого лічильника газу.  

 У випадку відключення самовільно встановленого або непридатного до 

подальшої експлуатації газового обладнання чи приладів подача газу 

припиняється за допомогою вимикаючого пристрою, встановленого на 

відгалуженні внутрішнього газопроводу квартири без його опломбування. 

 При цьому опломбуванню підлягають складові елементи самовільно 

встановленого або непридатного до подальшої експлуатації газового обладнання 
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чи приладів шляхом накладання пломби або печатки таким чином, щоби після їх 

накладання відновлення користування газовим обладнанням без пошкодження 

цілісності пломб або печаток було неможливим.   

5.5. У випадку виявлення в ході виконання робіт з технічного 

обслуговування ВБСГ загрози виникнення аварії, витоків газу  або нещасного 

випадку, спричинених несправностями, виконавець робіт зобов’язаний зупинити 

подачу газу чи, у випадку якщо зупинення подачі газу необхідно здійснити за 

допомогою вимикаючого пристрою, розташованого на газопроводі-вводі в 

будинок, негайно звернутися до аварійно-диспетчерської служби Оператора 

ГРМ, на території ліцензійної діяльності якого розташований багатоквартирний 

будинок, для забезпечення зупинки газопостачання без попереднього 

погодження з замовником чи споживачем. 

Зупинення подачі газу за допомогою вимикаючого пристрою, 

розташованого на газопроводі-вводі в будинок, здійснюється представниками 

Оператора ГРМ відповідно до вимог законодавства з безпеки систем 

газопостачання.  

Зупинення подачі газу оформлюється відповідним актом, наведеним у 

додатку 4. 

Після усунення причин, що були підставою для зупинення подачі газу, 

відновлення газопостачання здійснюється представниками Оператора ГРМ 

відповідно до заявки замовника. 

Вимоги, передбачені абзацами другим та третім цього пункту, не 

стосуються випадків, що потребують зупинення чи відновлення подачі газу до 

окремих газифікованих квартир, їх частин у багатоквартирних будинках або 

окремих газифікованих приміщень гуртожитків та не передбачають 

використання вимикаючого пристрою, розташованого на газопроводі-вводі в 

будинок.   

Відновлення подачі газу оформлюється відповідним актом, наведеним у 

додатку 5. 

5.6. Невиконання приписів, зазначених в актах виконаних робіт з 

технічного обслуговування ВБСГ, є порушенням вимог безпеки систем 

газопостачання і тягне за собою цивільно-правову, адміністративну або 

кримінальну відповідальність згідно з законами України.  

 

 

В.о. Генерального директора  

Директорату нафтогазового  

комплексу та розвитку ринків нафти,  

природного газу та нафтопродуктів                                           Микола КОЛІСНИК 
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Додаток 1                                                                                             
до Порядку проведення                                                                                              

технічного   обслуговування                                                                                              

внутрішньобудинкових систем                                                                                              

газопостачання у 

багатоквартирному                                                                                              

будинку  

  

Періодичність проведення технічного обслуговування ВБСГ 

Об’єкти 

обслуговування 
Вид ТО 

Періодичність 

ТО 
Примітка 

ВБСГ 

багатоповерхових 

житлових 

будинків 

ПТО ВБСГ 

квартир, в тому 

числі газового 

обладнання 

1 раз на  рік 
Проводиться на 

природному газі 

ПТО ВБСГ 

загального 

користування 

1 раз на рік 
Проводиться на 

природному газі 

ПВЩ ВБСГ За потреби 
Проводиться повітрям 

тиском 500 даПа 

ВБСГ 

гуртожитків 

ПТО газового 

обладнання 
1 раз на рік 

Проводиться на 

природному газі 

ПТО ВБСГ 

загального 

користування 

1 раз на рік 

Проводиться на 

природному газі 

ПВЩ ВБСГ За потреби 
Проводиться повітрям 

тиском 500 даПа 

 

_____________________ 
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Додаток 2  

до Порядку проведення                                                                                        

технічного обслуговування                                                                                        

внутрішньобудинкових систем                                                                                        

газопостачання у 

багатоквартирному                                                                                        

будинку  

Акт № ____  

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання 

загального користування багатоквартирного будинку (гуртожитку), 

розташованого за адресою:_____ 

 

Відповідно до договору «____» ___________202___ року №____________, 

працівником 

_____________________________________________________________________  

 (прізвище, ім'я та по батькові фахівця, що виконував роботи)  

проведено роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем 

газопостачання  загального користування багатоквартирного будинку 

(гуртожитку) за адресою: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Проведено огляд та обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів 

(зазначається характеристика та перелік складових)  

 

В результаті обстеження виявлені такі порушення/не виявлено/виявлено 

порушення, що було усунуто внаслідок поточного ремонту (потрібне 

підкреслити):  

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

і т. д.  

 

Висновки: 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Припис: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(відомості про відключене газове обладнання) 
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Продовження додатку 

 

Термін та умови усунення порушень 

_____________________________________________________________________ 

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ___________ 

 

Контактний телефон майстра (керівника, працівника) ______________________ 

 

Замовник/споживач попереджений про заборону самовільного підключення 

газового обладнання 

 

Підпис працівника, який виконав              З актом ознайомлений:  

обстеження  

_______________   _________            ______________________________   ______ 

(підпис)                  (дата)                   (ПІБ, підпис замовника/споживача)     (дата)  

 

Інструктаж з основ техніки безпеки користування газовим обладнанням 

прослухав:  

 

                          ____________________________  

                            (підпис замовника/споживача)  

 

 

____________________ 
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Додаток 3  

до Порядку проведення                                                                                        

технічного обслуговування                                                                                        

внутрішньобудинкових систем                                                                                        

газопостачання у 

багатоквартирному                                                                                        

будинку  

Акт № ____  

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання 

загального користування квартири № багатоквартирного будинку,  

розташованого за адресою:_____ 

 

Відповідно до договору «___» _______202__ року №_______, працівником  

_____________________________________________________________________  

 (прізвище, ім'я та по батькові фахівця, що виконував роботи)  

проведено роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем 

газопостачання квартири №__ за адресою: _________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Проведено огляд та обслуговування такого газового обладнання: 

Назва  Марка  
Серійний 

номер 

Дата 

випуску  

(за 

наявності) 

Висновок щодо 

придатності до 

використання 

(придатне/непридатне) 

Плита     

Варильна 

поверхня 

    

Духова шафа     

Котел     

Водонагрівач     

(інше)     

     

 

В результаті обстеження виявлені такі порушення/не виявлено/виявлено 

порушення, що було усунуто внаслідок поточного ремонту (потрібне 

підкреслити):  

1)______________________________________________________________

_____2)______________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

і т. д.  
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Продовження додатку 

 

Висновки: 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Припис: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(відомості про відключене газове обладнання) 

 

Термін та умови усунення порушень _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки(за потреби) ___________ 

 

Контактний телефон майстра (керівника, працівника) ______________________ 

 

Замовник/споживач попереджений про заборону самовільного підключення 

газового обладнання 

 

Підпис працівника, який виконав              З актом ознайомлений:  

обстеження  

_______________   _____              ________________________________   ______  

       (підпис)           (дата)                (ПІБ, підпис замовника/споживача)     (дата)  

 

Інструктаж з безпечного користування газом у побуті отримав:  

 

                          ____________________________  

                            (підпис замовника/споживача)  

 

 

_______________________ 
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Додаток 4                                                                                       

до Порядку проведення                                                                                        

технічного обслуговування                                                                                        

внутрішньобудинкових систем                                                                                        

газопостачання у 

багатоквартирному                                                                                        

будинку  

 

Акт № ____ 

зупинки подачі газу 

 

Дата, місце складання 

У зв’язку з виявленням (вказується конкретна причина необхідності 

зупинки подачі газу) працівником підприємства (назва підприємства, прізвище, 

ім’я та по батькові, посада працівника) проведено зупинку подачі газу 

(будинку/квартири №) за адресою:_______________________________________ 

____________________________________________________________________, 

шляхом ______________________________________________________________ 

    (вказується спосіб припинення подачі газу) 

Замовник/споживач попереджений про заборону самовільного відновлення 

подачі газу.  

Акт складено в присутності представників замовника/споживача ________ 

_____________________________________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Підпис працівника, який                      З актом ознайомлений:  

зупинив подачу газу  

 

__________________   _________              __________________________ ______ 

        (ПІБ, підпис)               (дата)        (підпис замовника/споживача)   (дата) 

 

_____________________ 
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Додаток 5                                                                                       

до Порядку проведення                                                                                        

технічного обслуговування                                                                                        

внутрішньобудинкових систем                                                                                        

газопостачання у 

багатоквартирному                                                                                        

будинку  

 

 

 

 

 

Акт № ____ 

відновлення подачі газу 

 

Дата, місце складання 

За результатами усунення порушень в роботі (назва складової ВБСГ) мною 

- працівником підприємства (назва підприємства, прізвище, ім’я та по батькові, 

посада працівника)/ФОП було проведено зняття пломби, встановленої (назва  

складової ВБСГ) з наступними реквізитами (вказуються відомості, зазначені на 

пломбі)  та відновлено газопостачання багатоквартирного будинку/квартири, 

розташованої за адресою:______________ 

 

 

Акт складено в присутності представників замовника/споживача 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Підпис працівника, який                      З актом ознайомлений:  

відновив подачу газу  

_______________   _____________            __________________________   ______ 

    (ПІБ, підпис)             (дата)          (підпис замовника/споживача)   (дата) 

 

 

Додаток: Акт виконаних робіт/монтажу обладнання та копія (назва дозвільного 

документа на право виконання відповідних робіт) 

 

____________________ 


