
ВІДЗИВ

офіційного опонента на дисертаційну роботу Плутенка Максима 

Олександровича "Координаційні сполуки Зсі-металів на основі 

полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу” 

за спеціальністю 02.00.01 -  неорганічна хімія

М етою дисертаційної  роботи Плутенка М.О. с синтез та дослідження 

коорди наці но-хі міч них властивостей несиметричних полінуклеативних 

гідразонвмісних лігандів, а також синтез та всебічне дослідження 

координаційних сполук Зсі-металів на їх основі. Всі описані в роботі лігандні 

системи містять в своєму складі два або три нееквівалентні донорні вузли. 

Подібна структурна особливість лігандів дозволяє одержувати олігоядерні 

координаційні сполуки різноманітних топологій, в тому числі і гетерометальні.  

Проведення кореляцій між будовою вихідних лігандів і будовою одержаних на 

їх основі металокомплексів  безумовно є однією з актуальних напрямків 

сучасної координаційної  та супрамолекулярної хімії.

Крім того, ліганди даного типу здатні проявляти біологічну активність, а 

комплекси на їх основі є цікавими з точки зори їх спектральних та магнітних 

властивостей. Тому тему дисертаційної  роботи можна, безсумнівно, вважати 

актуальною та цікавою як з наукової,  так і з практичної  точки зору.

Про важливість і актуальність дисертаційної  роботи Плутенка М.О. 

свідчить ге, що вона виконана у відповідності з планами науково-дослідних 

робіт Київського національного університету імені Тараса Ш евченка 

(бюджетна тема “Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення 

нових функціоналізованих матеріалів” (номер держреєстрації  011 Ш005046)) .

Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновків та списку 

використаних джерел з 127 найменувань. Загальний обсяг дисертації  становить 

192 сторінки друкованого тексту, вона містить 44 таблиці, 6 схем і 96 рисунків.

Відділ діловодства та архіву 
.иївського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


У вступі обгрунтовано актуальність теми, сформульовано мету 

дослідження, в ідображено наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, а також відокремлено особистий внесок здобувана.

Перший розділ прйсвячений огляду та аналізу літературних даних 

стосовно полінуклеативних гідразон- та гідразидвмісних лігандів.

Другий розділ (експериментальна частина) характеризує вихідні речовини 

та методи дослідження синтезованих сполук. В цьому ж розділі наведено 

методики синтезу органічних лігандів та координаційних сполук на їх основі.

Третій розділ присвячений дослідженню взаємодії лігандів НРОАР та 

НРуОР з солями Зсі5-ЗсІІО-металів. Особливості комплексоутворення даних 

лігандів у розчинах досліджено за допомогою методів спектрофотометричного 

та рІІ-потенціометричного титрування, а також електронного парамагнітного 

резонансу. Вивчено фізико-хімічні та спектральні властивості синтезованих 

комплексів. Обговорено особливості структури одержаних координаційних 

сполук, які досліджено методами рентгеноструктурного аналізу монокристалів.

В четвертому розділі наведено результати досліджень координаційно- 

хімічних властивостей ліганду І- ІРОРуг. Розроблено методики синтезу та 

отримано в індивідуальному стані п ’ять нових поліядерних координаційних 

сполук, будову двох з яких було досліджено методом рентгеноструктурного 

аналізу. Показано, що досліджені  сполуки мають топологію |2 х 2] 

молекулярних решіток. Обговорено результати магнетохімічних досліджень 

марганепьвмісного тетраядерного комолексу на основі ліганду і ІРОРуг.  

Показано, що між іонами мангану(ІІ) в даній сполуці реалізується 

антиферомагнітний обмін.

У п ’ятому розділі обговорюються координаційно-хімічні властивості 

лігандів І ^ О Р  та ЬЬРО А 8Р,  а також синтез координаційних сполук на їх 

основі.  Наведено результати спектрофотометричних та мас-спектромстричних 

досліджень одержаних сполук. Показано принципову можливість формування 

гетероядерних комплексів на основі ліганду Н28 0 Р ,  один з яких вдалося
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виділити в індивідуальному стані. Обговорюються будова, спектральні та 

магнетохімічні властивості гетерометальної  змішановалентної  декаядерної  

координаційної  сполуки на основі ліганду Ь Ь 8 0 Р .

Кожен з розділів завершується короткими висновками.

Наукова новизна дисертаційної  роботи може бути сформульована у 

вигляді наступних положень:

1. Одержано та всебічно охарактеризовано п'ять нових несиметричних 

гідразон вміси их лігандів.

2 . Проведено дослідження комплексоутворення синтезованих лігандів з 

іонами Зсі-металів у водпо-метанольних розчинах та суміші вода- 

диметилсульфоксид.  Встановлено склад та визначено константи утворення 

комплексів.

3. Проведено цілеспрямований синтез 20 нових металокомплексів.  

Молекулярну та кристалічну будову 15 сполук встановлено за даними 

рентгеноструктурного аналізу.

4 . Досліджено кріомагнітну поведінку двох поліядерних координаційних 

сполук. Встановлено параметри спін-спінової  взаємодії між 

парамагнітними центрами комплексів.

Автором розроблені зручні підходи до одержання моно- та олігоядерних 

координаційних сполук на основі несиметричних полінуклеативних 

гідразонвмісних лігандів з Зсі-металами. Крім того, було показано, що деякі з 

синтезованих моноядерних комплексів на основі даних лігандів можуть 

виступати в якості конструкційних блоків для отримання металокомплексів 

більшої  ядерності.  Отримані автором дані можна буде використовувати при 

цілеспрямованому синтезі координаційних сполук з передбачуваними 

властивостями. Тому практична цінність роботи не викликає сумнівів.

Широке застосування сучасних фізичних методів дослідження,  

насамперед рентгеноструктурного аналізу, дозволяє стверджувати, що всі 

наукові положення,  виводи та рекомендації,  сформульовані  у дисертації,
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достатньо обгрунтовані та є достовірними.  При цьому поряд з 

рентгеноструктурним аналізом досить вдало використовуються дані непрямих 

методів дослідження будови речовини, а саме 14- та електронної спектроскопії,  

мас-спектрометрії,  метода статичної магнітної  сприйнятливості та 

спектроскопії ЕГІР.

Основний зміст роботи опубліковано у 6 статтях та тезах 5 доповідей, які 

повністю віддзеркалюють основний зміст дисертації.  Роботу апробовано на 

досить престижних та показних наукових форумах.

Зміст автореферату с ідентичним зі змістом дисертації.

Разом з тим, при ознайомленні  з текстом дисертаційної  роботі були 

відмічені окремі недоліки, і також виникли певні зауваження щодо її змісту:

1. В тексті дисертації  не вказано, при яких температурах здійснювалися 

вимірювання Мессбауерівських спектрів. Величини ізомерних зсувів є 

чутливими до зміни температури, тому інформація про температуру 

проведення вимірювань с важливою.

2. Із тексту дисертації  незрозуміло, чи контролювався фазовий склад 

порошкуватих зразків комплексів, для яких проводилося вимірювання 

магнітної сприйнятливості.

3. При обговоренні результатів досліджень магнітних властивостей 

гетеро метальної змішано-валентної координаційної сполуки 

[МпІІІ.,Мп1І2Г;е І,І4 (8 0 Р -Н )6(С Н з 0 Н )б(СНз0)б(0)2]-4Н20  (К20)  (с. 175-177 

дисертації) нічого не сказано про залежність магнетизаці ї від напруженості  

зовнішнього поля і про величину магнетизації  насичення для нього комплексу, 

хоча в експериментальній  частині (с. 52) вказано, що 'такі дослідження 

проводилися. Інформація про величину магнетизаці ї насичення уявляється 

важливою для підтвердження висновку автора щодо значення основного 

спінового стану МпзРег-кластеру у цій сполуці ( 5 =  'Л).

4. На переважній більшості рисунків із зображеннями молекулярної будови 

комплексів нумерація вказана лише для незначної кількості атомів, головним
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чином, центрального та донорних атомів. Ми розуміємо,  що деякі із структур є 

досить складними, і дисертант з метою зменшення громіздкості рисунків 

вирішив обмежитися позначеннями лише найбільш важливих атомів, однак, на 

наш погляд, такий підхід далеко не в усіх випадках уявляється виправданим.

5. В табл.3.6, с. 78 наведено величини /Чтх та є для системи Си2+ - НРОАР, в 

табл.3.8, с. 83 -  для системи Си2+ - НРуОР, але, на жаль, ці спектроскопічні 

дані в дисертації  не аналізуються.

6. Інформативність спектрів ЕПР використана не повністю: у роботі не 

залучені до обговорення результатів тенденції  у зміні величин параметрів А ц в 

рядах комплексів.

7. Підписи до рисунків 3.22. та 3.23. починаються зі слів «Молекулярна 

будова. . .» ,  хоча в дійсності на цих рисунках показані елементарні комірки 

сполук, які містять більше ніж по одній молекулі комплексів. Слід було би у 

підписах до рисунків указати «Елементарна комірка. . .» ,  «Фрагмент 

у п а к о в ки . ..» або «ІІросторова б у д о в а . ..».

8. В роботі не приведені криві рН-потенціометричного титрування, які були 

вихідними даними для розрахунків констант стійкості і діаграм розподілу 

хімічних форм та можу ть бути використані для перевірки точності розрахунків.

Перелічені зауваження не знижують загального позитивного враження 

про проведене здобувачем наукове дослідження, тому вважаю, що 

кваліфікаційна робота Плутенка Максима Олександровича “Координаційні  

сполуки Зсі-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового 

типу” являє собою завершену наукову працю, в якій отримано нові науково 

обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу 

суттєвого значення в галузі сучасної  координаційної  та супрамолекулярної 

хімії. Дисертаційна робота за актуальністю обраної теми, обсягом 

експериментальних даних та теоретичних узагальнень науковою новизною та 

обгрунтованістю висновків повністю відповідає вимогам н. 9,11 “Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


6

наукового співробітника” , затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. №  567, а здобувай заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 

неорганічна хімія.

23 грудня 201 5 року

Офіційний опонент

Доцент кафедри хімії

Київського Національного університету

будівництва і архітектури,

кандидат хімічних наук, доцент О.В. І Ірисяжна

О.С. 1 Іетрснко

і _ Відділ діловодства та архіву 
‘ Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Підпис І Ірисяжної О.

Вчений секретар 

І Іаціонального упіве 

будівництва і архітектури

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


ВІДЗИВ

офіційного опонента на дисертаційну роботу 
Плутенка Максима Олександровича “Координаційні сполуки ЗсІ-металів на 

основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу”, представлену 
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю

02.00.01 -  неорганічна хімія.

На сьогоднішній день поліядерні координаційні сполуки викликають 

значний науковий і практичний інтерес завдяки їх каталітичним, окисно- 

відновним та магнітним властивостям. Крім того, речовини даного типу є 

перспективними об’єктами досліджень в таких галузях як інженерія 

кристалів, супрамолекулярна та біонеорганічна хімія. Саме тому дизайн 

поліядерних координаційних сполук та розробка нових синтетичних підходів 

для їх отримання є актуальними задачами сучасної координаційної хімії.

В даному контексті вибір гідразонвмісних лігандів є цілком 

виправданим, оскільки даний тип лігандних систем здатен формувати стійкі 

комплекси з Зсі-металами та дозволяє контролювати геометрію ліганду в цих 

комплексах у широких межах. При цьому наявність в складі ліганду 

декількох хімічно нееквівалентних донорних вузлів розширює координаційні 

властивості ліганду та є важливою передумовою формування 

гетерометалічних комплексів на їх основі. В той же час наявність в складі 

ліганду місткової, здатної до депротонування функції - оксимної групи, 

значно розширює кількість потенційних структурних типів цільових 

координаційних сполук.

Таким чином, на основі систематичного аналізу літературних даних 

Плутенко М.О. у своїй роботі представляє цілком логічні обґрунтування 

вибору об’єктів дослідження.

Серед підходів, що використовуються для одержання поліядерних 

координаційних сполук, важливе місце займає так звана програмована 

самозбірка металокомплексів. Вона передбачає формування 

металокомплексів заданої топології, обумовленої насамперед будовою 

вихідного ліганду та прирс днак, дані щодо

Відділ діловодства та архіву 
і Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка
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систематичного дослідження впливу топологи гідразид- та гідразонвмісних 

полінуклеативних лігандів на будову результуючих комплексів практично 

відсутні. Це значною мірою обмежує синтетичні можливості дослідників.

Все вищенаведене свідчить про безсумнівну актуальність дисертаційної 

роботи Плутенка М.О.

Робота виконувалася відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно 

бюджетної теми “Синтез неорганічних та координаційних сполук для 

створення нових функціоналізованих матеріалів” (номер держреєстрації 

011Ш005046).

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та 

списку використаних джерел, який містить 127 найменувань. Матеріал 

дисертації викладено на 193 сторінках, включаючи 96 рисунків, 6 схем та 44 

таблиці.

У вступі та першому розділі сформульовано мету і задачі 

дисертаційного дослідження, обгрунтовано вибір предмету, об’єктів та 

методів дослідження. Розглянуто основні структурні типи поліядерних 

координаційних сполук ЗсР-Зс1І0-металів на основі несиметричних 

полінуклеативних гідразид- та гідразонвмісних лігандів, проаналізовано 

сучасний стан проблеми синтезу таких речовин та вплив будови вихідного 

ліганду на особливості їх топології, а саме проведено ґрунтовний аналіз 

залежності розмірів металокраунів від будови вихідних лігандів. Також 

сформульовано вимоги до просторової будови лігандів та відзначено роль 

розчинника при одержанні комплексів типу молекулярних решіток.

У другому розділі представлено детальний опис експериментальних 

методик синтезу, аналітичні дані щодо органічних лігандів та координаційних 

сполук на їх основі, а також фізико-хімічних методів дослідження 

використаних у роботі.

Третій розділ присвячено дослідженню будови та властивостей двох 

піридинвмісних гідразонових лігандів (НРОАР, НРуОР) та координаційних
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сполук на їх основі. За допомогою комбінування спектрофотометричного та 

рН-потенціометричного титрування визначено константи дисоціації лігандів, 

а також кількість частинок у розчині, склад та константи стійкості комплексів 

міді(ІІ) з НРОАР, НРуОР. Синтезовано та охарактеризовано одинадцять 

нових координаційних сполук з іонами цинку, міді, нікелю, кобальту, заліза 

та марганцю. Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено будову 

п’яти моноядерних та п’яти олігоядерних сполук. Встановлено, що в процесі 

формування нікельвмісних триядерних металокомплексів у присутності 

піридину ліганд НРуОР зазнає ізомеризації, результатом якої є зміна 

конформації оксимної групи ліганду. Показано, що ця ізомеризація 

відбувається тільки у присутності іонів нікелю та піридину. Для вільного 

ліганду та комплексів з іншими іонами металів ізомеризація не відбувається.

У четвертому розділі викладено результати дослідження будови та 

властивостей піразинвмісного гідразонового ліганду НРОРуг та синтезованих 

на його основі металокомплексів. Шляхом рН-потенціометричного 

титрування встановлено константу дисоціації ліганду. Також визначено 

склад, константи стійкості та можливу будову комплексних сполук. 

Одержано в індивідуальному стані п’ять нових поліядерних координаційних 

сполук цинку, міді, нікелю та марганцю. Встановлено склад та способи 

координації лігандів в даних комплексах, а також обговорено їх можливу 

будову. За допомогою мас-спектрометричних досліджень підтверджено 

можливість утворення асоціатів тетраядерних комплексних часток з ацетат- 

та оксалат-аніонами. Встановлено будову ліганду та двох тетраядерних 

координаційних сполук (нікелю та марганцю) методом монокристального 

рентгеноструктурного аналізу. Проведено кріомагнетохімічні дослідження 

тетраядерного марганецьвмісного комплексу. Виявлено, що в даній сполуці 

реалізується антиферомагнітний обмін між парамагнітними центрами.

П’ятий розділ присвячено вивченню будови та властивостей двох 

фенолвмісних гідразонових лігандів Н280 Р  Н2РОА8Р, а також синтезу та 

дослідженню координаційних сполук на їх основі. Синтезовано та
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спектрально охарактеризовано чотири нові координаційні сполуки, в тому 

числі і одну гетерометальну. Будову трьох металокомплексів встановлено за 

допомогою рентгеноструктурного аналізу. Показано, що гетерометальний 

десятиядерний комплекс має гантелевидну будову та складається з двох 

п’ятиядерних фрагментів. Дана сполука містить в своєму складі іони змішано 

валентного марганцю та заліза в молярному співвідношенні 3:2. Проведено 

кріомагнетохімічні дослідження гетерометальної сполуки. Встановлено, що в 

межах п’ятиядерного Мп3Ре2 кластеру реалізується переважно 

антиферомагнітна обмінна взаємодія. При цьому значення основного 

спінового стану такого кластеру є ненульовим та становить ’А

До найбільш значних результатів дисертації, які визначають її наукову 

новизну та актуальність можна віднести наступне:

Розроблено методики синтезу та одержано в індивідуальному стані 

п’ять нових гідразонових похідних, що можуть виступати в якості 

полінуклеативних лігандів. Методом рентгеноструктурного аналізу 

встановлено будову даних сполук. Визначено їх константи 

дисоціації.

Досліджено координаційні властивості синтезованих лігандів, 

зокрема їх схильність до формування поліядерних комплексів. 

Встановлено склад та константи утворення мідьвмісних комплексів 

на основі даних лігандів.

Встановлено оптимальні умови формування моно- та поліядерних 

комплексів на основі досліджуваних лігандів. Розроблено методики 

синтезу цільових металокомплексів.

Одержано 20 нових координаційних сполук. Встановлено їх 

спектральні властивості. Зроблено висновки про будову та можливі 

способи координації лігандів в складі зазначених комплексів. 

Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено будову 15 

координаційних сполук (7 моноядерних та 8 поліядерних). Зроблено 

висновок про те, що одержані моноядерні комплекси можуть бути

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


використані як конструкційні блоки для синтезу олігоядерних 

координаційних сполук.

Проведено магнетохімічні дослідження тетра- та декаядерної 

координаційної сполуки. Запропоновано схеми магнітного обміну 

між парамагнітними центрами в даних сполуках. Зроблено висновки 

про вплив особливостей будови даних комплексів на їх магнітні 

властивості.

Практична цінність дисертаційної роботи полягає в тому, що автором 

розроблено методики синтезу координаційних сполук 3<35~3с110-металів на 

основі полінуклеативних гідразонових лігандів. Результати подібних 

досліджень можуть бути корисними при розробці нових синтетичних підходів 

для одержання координаційних сполук з прогнозованою топологією та 

властивостями. Крім того, такого роду дослідження дозволяють краще 

розуміти механізми самоорганізації поліядерних комплексів та поглиблюють 

наші знання про природу та принципи формування супрамолекулярних 

агрегатів.

Наукові результати та висновки дисертаційної роботи Плутенка М.О. 

цілком достовірні та підтверджуються застосованим комплексом сучасних 

взаємодоповнюючих фізико-хімічних методів дослідження, зокрема, 

потенціометричним та спектрофотометричним рН-титруванням, ЯМР-, ЕПР-, 

електронною та ІЧ-спектроскопією, ESI мас-спектрометрією, 

рентгеноструктурним аналізом, кріомагнетохімічними дослідженнями та ін.

Представлені в дисертаційній роботі матеріали повністю відображають 

зміст роботи. Вони опубліковані у вигляді 6 статтей у авторитетних фахових 

виданнях (Український хімічний журнал, Acta Crystallographica Section Е, 

Current Inorganic Chemistry) та 5 тез доповідей на наукових конференціях. 

Автореферат повно і адекватно відображає зміст і основні положення 

дисертаційної роботи.

По дисертаційній роботі Плутенка М.О. можна зробити наступні 

зауваження:
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Оскільки всі зазначені ліганди отримано вперше в 

експериментальній частині роботи, як і в обговоренні результатів, 

недостатня увага приділена опису та обговоренню методів синтезу 

органічних лігандів.

Не зрозуміло, чому при одержанні комплексів складу МЬ2 

(наприклад К9, К17, К18) виходили з співвідношення компонентів 

1:1 (стор. 59, 63). При цьому виходи кінцевих продуктів не високі. 

Виходячи з літературного огляду дисертант досить вдало вибрав 

лігандні системи, однак в тексті дисертації відсутнє обгрунтування 

вибору досліджуваних металів.

Для трьох з п’яти досліджуваних лігандів проводили дослідження 

комплексоутворення в розчині лише з іонами міді(ІІ). Чому саме 

мідь була вибрана як модельний іон, у роботі не уточнюється.

На ст. 79 та 84 наведено ЕПР-спектри серії розчинів мідьвмісних 

комплексів. При цьому в тексті дисертації відсутні спроби 

інтерпретації даних спектрів, зокрема, відсутні висновки щодо 

ймовірного координаційного оточення міді(ІІ). Автор обмежується 

лише наведенням спектральних параметрів комплексів в зазначених 

системах.

З тексту роботи не зовсім зрозуміло чому мас-спектрометричні 

дослідження формування гетерометальних комплексів проводились 

лише у випадку ліганду Н?80Р.

У тексті дисертації присутні окремі описки, неточності та не вдалі 

фрази. Наприклад, "гарний/великий вихід" (стор. 35, 37, 40), 

переплутані іони металів на рис. 1.28, 29, 34 тощо. Також доцільно 

було б окремо навести формули всіх отриманих сполук. Це б значно 

спростило сприйняття матеріалу.

Всі наведені зауваження не носять принципового характеру та не 

впливають на позитивну оцінку представленої роботи. Вона виконана на 

високому сучасному експериментальному та теоретичному рівні.
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Автореферат та опубліковані статті відповідають змісту дисертації. Об’єм 

виконаних досліджень, актуальність, новизна та достовірність отриманих 

результатів, дозволяє вважати дисертаційну роботу Плутенко М.О. такою, що 

задовольняє вимогам п.п. 9, 11 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013, 

а її автор, Плутенко М.О., заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 -  неорганічна хімія.

23 грудня 2015 року

Офіційний опонент -  

доктор хімічних наук, 

старший науковий співробітник 

Інституту загальної та неорганічної хімії 

імені В.І. Вернадського НАН України

Підпис доктора хімічних наук 

Чернія В.Я. засвідчую:

Вчений секретар ІЗНХ НАН України 

кандидат хімічних наук

Відділ діловодства та архіву 
К и т с ь к о п ї ичціоняпкнлго університету 

ім-.н: Тараса Ш евченка

Черній В.Я.

Лисюк Л.С.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

