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ЧЕМ ЖИВЁШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

Когда вопросы
решаются сообща
Пожалуй, сегодня
в ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог» трудно отыскать
структурное подразделение,
численность работников
в котором за последние
годы росла бы такими
темпами, как в конвертерном
цехе сталеплавильного
департамента.
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Конкурсы,
которые помогают
сплотить коллектив
Некоторые итоги этого
года по проведению
конкурсов профмастерства
на ПАО «АрселорМиттал
Кривой Рог».
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Готується
до запровадження
«Картка
криворіжця»
Це дасть можливість
спростити та конкретизувати
ті муніципальні послуги, які
надає місто його мешканцям.
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Конкурсы, которые помогают
сплотить коллектив
12 декабря на предприятии проходит последний в этом году конкурс профмастерства. В этот раз лучшего по профессии
определяют среди машинистов электромостовых кранов. О результатах этого конкурса «Вместе профинфо» сообщит
в следующем выпуске. В то же время уже сейчас можно подвести некоторые итоги этого года по проведению конкурсов
профмастерства на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
р е д с е д а те л ь к о м и с с и и
молодёжной политики,
культурно-массовой и спортивной работы профкома ПО
ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» Сергей Олейник рассказал о том,
что в масштабах предприятия совместно отделом по обучению персонала
и комиссией профкома проводится
несколько конкурсов. Так, 17 мая состоялся конкурс прокатчиков имени
Иона Ротару, а 25 октября, накануне
своего профессиональног праздника,
в мастерстве соревновались автомобилисты, оба этих конкурса в этом
году проводились в статусе международных. Железнодорожники в этом
году пошли другим путём, они изменили формат конкурса и провели его
с учётом актуальных для железнодорожных подразделений транспортного департамента задач. 28 ноября
состоялся конкурс среди электросварщиков структурных подразделений
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
и ООО «ЛМЗ», организованный главным сварщиком отдела технологии
сварочных работ управления ЦДСР
Олегом Полозковым. Также проявил
инициативу в организации конкурса
крановщиков начальник отдела по
технической подготовке производства
ООО «ЛМЗ» Виталий Денисов. Профсоюзный комитет ПО ПМГУ внёс свою
лепту в проведение всех этих конкурсов, отметив достижения победителей и призёров дипломами, кубками
и ценными призами.
Что касается цеховых конкурсов
профмастерства, их организация сейчас во многом зависит от активности
работников. В тех подразделениях, где
много молодёжи и активные председатели цехкомов, сохранили эту традицию. Например, на коксохимиче-

П

ском производстве в этом году проводили свои конкурсы профмастерства
в СРЦ, цехе сероочистки и технологическом цехе – суммарно состоялось
около 10 конкурсов по разным профессиям. Организатором в данном
случае выступал профактив, предцехкомы согласовывали организационные моменты с руководством цехов,
подавали соответствующие заявки

в комиссию молодёжной политики,
культурно- массовой и спортивной
работы профкома, а профсоюзный
комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» поощрял участников
конкурсов качественной техникой,
инструментом или средствами защиты (суммарно на покупку сувенирной продукции и призов победителям всех конкурсов профмастерства

в этом году было выделено почти
45 тысяч гривень).
Например, предцехком технологического цеха КХП Игорь Прудкий, зная
об опыте проведения конкура в цехе
сероочистки, инициировал проведение трёх конкурсов профмастерства
среди членов ПМГУ в своём подразделении (для слесарей-ремонтников,
электромонтёров и сварщиков), в них
приняли участие 17 работников. Как
отметил Игорь Прудкий, участие в подобных профессиональных соревнованиях даёт работникам многое. Раньше они получали дополнительную
надбавку к окладу за профмастерство,
с переходом на новую систему оплаты
труда этого материального стимула не
стало, но ведь есть и другие. «Конечно же, конкурсы мотивируют работников совершенствовать свои знания
и навыки, а кроме того, это просто интересное состязание, которое вносит
разнообразие в рабочие будни, позволяет отвлечься от повседневной суеты,
пообщаться с коллегами, проявить себя, а в дополнение к этому – получить
ещё и приятные подарки. Ведь те, кто
не победил, тоже не были обижены,
хорошими призами от профкома были поощрены все участники. Надо ли
говорить, что такие мероприятия дают
возможность сплотить коллектив? –
подчеркнул предцехком. – В этом году я пригласил на конкурс в качестве
зрителей двух человек, которые на тот
момент не состояли ни в одной профсоюзной организации. После этого
они приняли решение о вступлении
в ПМГУ. Работники были благодарны
профкому за организацию конкурса,
они увидели, что профсоюз занимается реальными делами».
Алина ДОЦЕНКО,
фото предоставлено Игорем ПРУДКИМ

ПРЕС-РЕЛІЗИ

«АрселорМіттал Кривий Ріг» модернізував
систему моніторингу атмосферного повітря
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
розповсюдило прес-реліз, у якому
інформує про встановлення нового
обладнання для визначення якості
атмосферного повітря на двох своїх
постах у зоні впливу коксохімічного
та гірничого виробництв.
Компанія придбала за 770 тис. грн. і встановила
наприкінці листопада чотири сучасних газоаналізатора GA-100. Вони дозволяють швидко і якісно
переробляти дані і передавати їх споживачам.
Після тестування в грудні нове обладнання планують ввести в експлуатацію.
Систему екологічного моніторингу атмосферного повітря ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
розвиває з 2014 року: закуповує нове обладнан-

ня і програмне забезпечення, застарілі аналізатори змінює на більш ефективні. На даний момент у підприємства три автоматизованих поста
контролю – вони розміщені в зоні впливу металургійного, коксохімічного та гірничого виробництв. У планах відкриття ще одного поста.
З 2017 року на сайт компанії передаються поточні дані про зміст семи речовин в повітрі і супутні
метеорологічні параметри, а з травня 2019-го – на
сайт єдиної електронної системи міського модуля
«Екомоніторинг». При цьому громадськість може
ознайомитися не тільки з поточними показниками в онлайн-режимі, але і з архівними середньодобовими показниками.
В цьому році компанія також завершила впровадження сучасної автоматизованої системи
моніторингу стічних вод, аналогів якій немає
в Україні. Інвестиції склали 12,2 млн. грн.

В городе, стране и отрасли

№ 47 (708)
12 декабря 2019 г.

3

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ

У місті готуються до запровадження
«Картки криворіжця»
Як повідомляється на офіційному сайті виконкому Криворізької міської ради, у місті готуються запровадити муніципальну «Картку криворіжця». Це багатофункціональний
електронний платіжний засіб, який містить персональні
дані та дає змогу ідентифікувати утримувача картки, за
допомогою якої надаються пільги, доплати, компенсації,
допомоги та знижки на території міста Кривого Рогу. Вона
також матиме функції електронного квитка для оплати проїзду в муніципальному транспорті. Так, на засіданні виконкому міськради було затверджено положення про «Картку
криворіжця» та порядок її видачі. Паралельно проводиться
робота з придбання відповідного програмного продукту.
Впровадження багатофункціональних електронних
карток дасть можливість спростити та конкретизувати ті
муніципальні послуги, які надає місто його мешканцям.
Картка впорядкує механізм їх надання криворіжцям,

дозволить проводити облік і контроль, поліпшить якість
послуг та заощадить людям час. Передбачається, що
картка матиме кілька додатків: транспортний, медичний,
освітній, торговельний. Громадяни пільгових категорій
будуть забезпечені соціальною карткою безкоштовно.
На першому етапі впровадження картки вона буде
працювати, як електронний квиток в муніципальному
транспорті для оплати проїзду. Нею зможуть скористатися
не тільки криворіжці пільгових категорій, а всі, хто придбає такий електронний платіжний засіб. Нині комунальні
підприємства міського електротранспорту здійснюють
закупівлю обладнання для запровадження у місті автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
Передбачається, що «Картку криворіжця» буде запроваджено вже у січні 2020-го року.
Вл. інф.

Порядок видачі, обігу та припинення дії
багатофункціональної електронної «Картки криворіжця»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому Криворізької міської ради № 425 від 18.09.2019 р.

Порядок видачі, обігу та припинення дії
«Картки криворіжця» (надалі – Порядок)
визначає механізм видачі, обігу та припинення дії «Картки криворіжця» у місті.
Особи, які отримали «Картку криворіжця»,
на підставі Порядку користуються правом
проїзду в міському транспорті загального
користування за окремо визначеним тарифом, а особи пільгових категорій, зазначені
в додатку до Порядку, мають право безоплатного проїзду в міському транспорті
загального користування.
1. ВИДАЧА «КАРТКИ КРИВОРІЖЦЯ»
1.1. «Картка криворіжця» видається:
1.1.1 особам, які мають право на пільги
відповідно до законодавства України (у тому числі внутрішньо переміщеним особам)
та на додаткові пільги згідно з рішеннями
Криворізької міської ради та її виконавчого
комітету (додаток);
1.1.2 внутрішньо переміщеним особам,
облікованим у місті Кривому Розі (переміщені з тимчасово окупованої території
України або із зони проведення антитерористичної операції на сході України та
операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях);
1.1.3 особам, які зареєстровані в місті
Кривому Розі;
1.1.4 особам, які здійснюють трудову діяльність у місті відповідно до законодавства України;
1.1.5 особам, які отримують повну загальну середню освіту в закладах освіти
комунальної форми власності;
1.1.6 особам, які отримують повну загальну середню освіту в закладах освіти
обласного підпорядкування;
1.1.7 особам, які отримують професійну
(професійно-технічну) і вищу освіту в закладах освіти міста всіх рівнів акредитації.
1 . 2 . Для отримання «Картки
криворіжця»:
1.2.1 громадяни, зазначені в підпунктах
1.1.1 та 1.1.6 Порядку, подають відповідну анкету-заяву в управління праці та соціального захисту населення виконкому
районної в місті ради за місцем реєстрації.
Зазначеним громадянам «Картка криворіжця» видається на безоплатній основі
коштом міського бюджету;
1.2.2 особи, зазначені в пункті 1.1.5 Порядку, подають відповідні документи, перелік яких затверджується департаментом
освіти і науки виконкому Криворізької
міської ради, за місцем навчання до відповідальних осіб, визначених керівництвом
навчального закладу. Зазначеним громадянам «Карта криворіжця» видається на без-

оплатній основі коштом міського бюджету;
1.2.3 громадяни, зазначені в підпунктах
1.1.2–1.1.4, 1.1.7 подають відповідну анкетузаяву до юридичної особи – учасника запровадження «Картки криворіжця», що є
замовником її виготовлення, за переліком
документів, передбаченим підпунктом 1.2.2.
Цим громадянам «Картка криворіжця» видається на платній основі.
1.3. Зразок анкети-заяви розробляється департаментом соціальної політики
виконкому Криворізької міської ради та іншими учасниками запровадження «Картки
криворіжця».
1.4. До анкети-заяви додаються такі
документи:
1.4.1 згода на обробку персональних
даних;
1.4.2 копія паспорта громадянина України (з пред’явленням оригіналу);
1.4.3 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків
і мають відмітку в паспорті) з пред’явленням
оригіналу;
1.4.4 документ, що дає право на пільги
відповідно до законодавства України й на
додаткові пільги згідно з рішеннями Криворізької міської ради та її виконавчого
комітету;
1.4.5 документи, що підтверджують
право на отримання багатофункціональної
«Картки криворіжця» (довідка з місця роботи тощо);
1.4.6 довідка про взяття на облік для
осіб, зазначених у пункті 1.1.2 Порядку.
1.5. Для оформлення «Картки криворіжця» особам, які отримують повну загальну
середню освіту в комунальних закладах
освіти міста, перелік документів затверджується департаментом освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.
1.6. Громадяни, які з об’єктивних причин не можуть самостійно прийти до місця
оформлення та видачі «Картки криворіжця», подають зазначені в пункті 1.4. Порядку документи через уповноваженого
представника. Цей представник пред’являє
паспорт громадянина України, паспорт громадянина України особи, яка бажає оформити «Картку криворіжця», та документ,
що підтверджує його повноваження як
представника.
1.7. Підставою для відмови у видачі
«Картки криворіжця» є надання неповного пакета документів, визначених пунктами 1.4., 1.5. Порядку.
1.8. У разі зміни персональних даних

утримувача «Картки криворіжця», йому
необхідно подати заяву до пункту видачі
та оформлення «Картки криворіжця» для
внесення відповідних змін. Якщо зміни, що
вносяться, не відображені на лицьовій стороні картки, виготовлення нової «Картки
криворіжця» не є обов’язковим.
1.9. «Картка криворіжця» видається терміном на 5 років. У випадку втрати
«Картки криворіжця» або пошкодження,
що призвело до виведення її з робочого
стану, повторне її виготовлення оплачується безпосередньо утримувачем. Особам
пільгових категорій повторне виготовлення
картки здійснюється безкоштовно коштом
міського бюджету.
1.10. Особа втрачає право користування отриманою згідно з Порядком «Карткою криворіжця», якщо змінила офіційне
чи фактичне місце проживання та/або офіційне місце роботи в місті Кривому Розі на
інше місто, область чи державу.
1.11. «Картка криворіжця» є персоніфікованою та містить: фото утримувача;
прізвище, ім’я, по батькові (якщо прізвище або по батькові є складовими імені, то
в «Картці криворіжця» на підставі письмової
заяви зазначаються лише складові імені),
інші необхідні реквізити.
1.12. Збір даних для видачі та видача
«Карток криворіжця» здійснюються:
1.12.1 управліннями праці та соціального
захисту населення виконкомів районних
у місті рад за місцем реєстрації осіб, зазначених у підпункті 1.1.1, 1.1.6 Порядку;
1.12.2 юридичною особою – учасником
запровадження «Картки криворіжця» особам, зазначеним у підпунктах 1.1.2–1.1.4,
1.1.7;
1.12.3 навчальними закладами, відділами освіти виконкомів районних у місті
рад, Комунальним закладом «Інноваційнометодичний центр» Криворізької міської
ради – особам, зазначеним у підпункті 1.1.5.
1.13. Правила користування «Карткою
криворіжця» оприлюднюються в місцях її
видачі та засобах масової інформації.
2. ОБІГ «КАРТКИ КРИВОРІЖЦЯ»
2.1. Надання утримувачу «Картки
криворіжця» послуг, пільг, сервісів, знижок здійснюється згідно з наявними додатками із застосуванням термінального
обладнання.

2.2. «Картка криворіжця» зберігається її
утримувачем і не може бути передана для
користування іншим особам.
2.3. У разі, якщо користувач є особою
з інвалідністю, обмежено дієздатною, недієздатною особою і не може скористатися
правом на отримання пільг, послуг та інших соціальних гарантій з використанням
«Картки криворіжця», у його інтересах і від
його імені можуть діяти законні представники, що не дає їм права на пільговий проїзд
у міському пасажирському транспорті.
2.4. Умови користування «Карткою криворіжця» у міському пасажирському транспорті, аптечних і торгівельних мережах
тощо визначаються відповідними учасниками впровадження «Картки криворіжця».
3. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ
«КАРТКИ КРИВОРІЖЦЯ»
3.1. Дія «Картки криворіжця» припиняється в таких випадках:
3.1.1 втрати картки її утримувачем;
3.1.2 механічного пошкодження картки;
3.1.3 закінчення терміну дії картки;
3.1.4 зміни персональних даних утримувача картки, що відображені на картці;
3.1.5 смерті утримувача картки;
3.1.6 за бажанням утримувача картки.
3.2. У випадку втрати «Картки криворіжця», здійснюється її блокування за телефоном, указаним на картці, або безпосередньо в пункті оформлення та видачі
«Картки криворіжця».
3.3. У разі блокування «Картки криворіжця» вона не підлягає розблокуванню.
У такому випадку здійснюється виготовлення нової картки.
3.4. У разі блокування «Картки криворіжця» одночасно здійснюється блокування
всіх її додатків.
3.5. У разі виявлення фактів неправомірного використання особою «Картки криворіжця» складається відповідний акт та здійснюється блокування окремих її додатків.
3.6. Після закінчення терміну дії «Картки
криворіжця», її утримувач може звернутись
із заявою про виготовлення нової картки.
3.7. У разі скасування пільги блокуються функції «Картки криворіжця», пов’язані
з наданням пільг, з правом розблокування їх у разі поновлення пільги утримувачу
картки.

Інформація з офіційного веб-сайту Криворізької
міської ради та ї ї виконавчого комітету.
Розділи: Рішення виконкому Криворізької міської ради
Рішення за 2019
Засідання виконкому від 18.09.2019.
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Чем живёшь, коллектив?

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

ВУНДЕРКИНД

Когда вопросы
решаются сообща

Если есть цель
и знаешь,
как к ней идти

Пожалуй, сегодня в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» трудно отыскать структурное подразделение,
численность работников в котором за последние годы росла бы такими темпами, как в конвертерном
цехе сталеплавильного департамента (начальник цеха Владимир Власов, председатель цехкома ПМГУ
Юлия Доброжданова). Действительно, ещё каких-то пять-шесть лет назад в этом цехе числилось
около 850–900 человек, а сегодня здесь трудятся уже более 1300 работников. Прирост в основном
случился за счёт создания новых рабочих мест в отделении непрерывной разливки стали.

«Конечно, рост штатной численности работников цеха накладывает
свои особенности и на профсоюзную
работу, – говорит председатель цехового комитета ПМГУ Юлия Доброжданова, которую избрали на эту должность в мае текущего года. – Приходит много новых людей, молодых,
инициативных, а нам такие как раз
нужны. Ведь по инициативе и при
помощи профсоюзного актива в нашем структурном подразделении делается много. Вот, например, с нового
года шлаковое и шихтовое отделения
переходят на новый рабочий график,
который является более удобным для
работников. Много этим вопросом
как раз занимался наш цеховый комитет, подключился профком метпроизводства ПО ПМГУ предприятия,
была проведена большая подготовительная работа, и в итоге уже издан
соответствующий приказ».
По словам предцехкома, ожидается положительное решение и по вопросу, касающемуся охраны труда,
который поднимался на одном из
рабочих собраний. Дело в том, что
сталевару защитные очки выдаются
три раза на год, а подручному сталевара, который работает в тех же условиях, – почему-то один раз. Разве
это нормально? Прорабатывая этот
вопрос, цеховый комитет обратился, в том числе, в комиссию по охране труда и пожарной безопасности
профсоюзного комитета ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В результате
было подготовлено соответствующее
письмо с тем, чтобы защитные очки
выдавались подручным сталевара раз
в каждые полгода. По мнению Юлии
Доброждановой, с нового года этот
вопрос тоже должен быть решен.
Одно время в цехе были определенные проблемы с ремонтом банных помещений в АБК: эта работа
хоть и велась, но постоянно затяги-
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Образование

Видя, что цехком ПМГУ
реально решает вопросы
жизнедеятельности
структурного
подразделения, которые
волнуют работников, всё
большее количество людей
стало вступать в ряды
профсоюза.

валассь, что вызывало справедливые
нарек
кания со стороны работников.
Сейча
ас этот ремонт закончен, в полном объеме
о
работают как мужская,
так и женская бани. Видя, что цехком ПМГУ
П
реально решает вопросы
жизн
недеятельности структурного
подр азделения, которые волнуют
работ
тников, всё большее количество
людей стало вступать в ряды профсоюза. Конечно,
К
как признаётся Юлия
Добро
ожданова, быть предцехкомом
нелег
гко, тем более, что на этой должности
и она всего около полугода: «Но
мне помогает
п
то, что я работаю в этом
цехе с 1997 года, хорошо знаю коллектив, особенно
о
более старших работников
в. К тому же в составе цехового
коми тета я нахожусь уже довольно
длите
ельное время – с того периода,
когда
а цехком возглавлял Анатолий
Ивано
ович Зубенко».
«В профсоюзной
п
работе мне очень
хорош
шо помогают мой заместитель
Натал
лья Колисниченко, наши профакт ивисты мастер МНЛЗ Вадим
Юрик
к, сменный мастер разливочного отделения Валерий Кузнецов,
элект
тромонтер Владимир Волынец,
элект
трик Яков Масько, – продолжает
предц
цехком. – Отдельно стоит отметить тот
т факт, что наш цех является
одним
м из самых спортивных на предприят
тии, и в этом есть несомненная
заслу
уга машиниста дистрибутора
Конст
тантина Кладченко, который
ведет
т всю спортивную работу. Сборная команда
к
конвертерного цеха
стала
а победителем 50-й, юбилейной
Спарт
такиады, и неплохо начала свои
высту
упления в 51-й, которая стартовала это
ой осенью. Следует сказать, что
практ
тически во всех вопросах цехком находит
н
понимание и помощь со
сторо
оны начальника цеха Владимира Вл
ласова, также большую помощь
нам оказывает
о
специалист по работе
с труд
довым коллективом метпроизводст
тва профкома ПО ПМГУ предприят
тия бывший предцехком конверте
ерного цеха Олег Ващенко».
В день посещения конвертерного
цеха мы вместе с предцехкомом побывал
ли в разливочном отделении,
где им
мели возможность посмотреть,
как тр
рудятся разливщики стали. Как
нам рассказали
р
сменные мастера Валерий
й Оминовский и Валерий Кузнецов, разливщики
р
стараются работать
так, чтобы
ч
производственный процесс был
б
ритмичным. Среди лучших
работ
тников, которые профессионально и добросовестно
д
выполняют свои
обяза
анности, они назвали старших
разли
ивщиков стали Андрея Бихно,
Алек
ксандра Дударёка, бригадира
ковшевых Андрея Хомута, сменного
масте
ера Александра Назаренко, разливщ
щиков стали Евгения Коптелова,
Олега
а Мусиенко.
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото Виктора БЕЛИКА

12 декабря 2019 г.
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Электрослесарь (подземный) шахтоуправления по подземной
добыче руды ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Евгений Марчук,
состоящий в профсоюзе металлургов и горняков Украины,
может по праву гордиться своим сыном. Сергей, младший
Марчук, после окончания школы в Кривом Роге выиграл грант
на учебу за границей и сейчас овладевает знаниями в одном
из самыж престижных высших учебных заведений Польши –
Краковской академии имени Анджея Фрича Моджевского.
Вполне возможно, что через несколько лет мы услышим
это имя в среде известных кинорежиссеров. Шутка ли:
ознакомившись не так давно с его комиксами, одна из
киностудий США решила приобрести на них авторские права.
скому языку, математике –
Как рассказал Евгений
это ему было не нужно. Но
Марчук при встрече,
при этом все темы уроков
задатки к различным
знал на «отлично»,
наукам и увлечеотвечал, как
ниям проявибудто в него
лись у сына
кто-то вставещё в детском
лял флешку».
садике: «Мы
По словам
с супругой, коЕвгения Яросто р а я с е й ч а с
лавовича, откуработает в Крида у сына обнаворожской теружились таланплоцентрали, заты к рисованию
метили, что сыну
комиксов и инобыло откровенно
странным языкам,
скучно на подгосемья понять не
товительных замогла. В роду как по
нятиях к школе.
отцовской, так и по
Он и так всё знал.
материнской линиях
А потому сдали
не было ни художниего на английский
ков, ни полиглотов.
язык ещё в детском
Правда, как оказалось,
садике. А потом был
были преподаватели
интеркласс. Но окаматематики. «Во врезалось, что программя учебы в школе, пома по английскому
Во время учебы в школе
мимо увлечений инодля него слишком
Сергей постоянно
странными языками
простая, поэтому он
и комиксами, сын
начал изучать ещё неучаствовал в разных
серьёзно занимался
мецкий и польский
олимпиадах и конкурсах,
плаванием, футбоязыки. Учился в спемного раз становясь
лом, имел разряд по
циализированной
стрельбе, постоянно
школе № 118, которая
победителем, в том числе
участвовал в разных
расположена на мина всеукраинском уровне
олимпиадах и конкрорайоне Солнечкурсах, много раз
ный в Саксаганском
районе. Уже в младших классах он делал становясь победителем, в том числе на
презентации на английском языке, увле- всеукраинском уровне, – продолжает Е.
кался рисованием комиксов, несколько Марчук. – У него было очень много разпозже успешно закончил художествен- ных дипломов, грамот, кубков, поэтому
ную школу. Была у него также склонность после окончания школы ему сразу предк математике. Вообще, начиная с млад- ложили грант на продолжение обучения
ших классов, мы практически никогда не в Польше, конкретно в Краковской акадепроверяли у него уроки, Сережа почти ни- мии имени Анджея Фрича Моджевскокогда не открывал учебники по англий- го, которая является крупнейшим него-

Обучение в Академии проводится по нескольким десяткам направлений,
там получают образование более 17 тысяч студентов из более чем 30 стран мира

сударственным вузом в Малопольском
воеводстве и вторым во всей Польше по
количеству студентов. Обучение там проводится по нескольким десяткам направлений, там получают образование более
17 тысяч студентов из более чем 30 стран
мира. Сына очень привлекло то, что на
многих факультетах и специальностях
академии обучение проводится на английском языке».
«Для своего обучения сын выбрал направление – менеджмент и кинорежиссура, – продолжает Е. Марчук. – Краковская академия ему очень нравится. По его
рассказам, в одном из учебных корпусов
академии находится современная библиотека, в фондах которой имеется более
97 тысяч книг со всего мира! Кроме того, в каждом учебном корпусе находится студенческое кафе, где можно вкусно
и недорого покушать, есть профессионально оборудованный тренажерный
и фитнес-залы».
Как рассказал собеседник, наш земляк
проходит обучение на английском языке,
а вообще он сейчас свободно владеет пятью языками, а помимо этого ещё изучает французский и испанский. «Обучение
в этой академии стоит более 5 тысяч долларов в год, – рассказывает Евгений Ярославович. – Для сына по условиям гранта
оно бесплатное, а вот за жильё приходится
платить. По тем же условиям гранта у него
там постоянные презентации, съемки –
свободного времени очень мало. Именно
поэтому у него ещё не было возможности
приехать на побывку в Украину, домой.
Но ему нравится то, чем он занимается –
Сергей увлечен учебой и работой, знает
свою цель и как к ней идти. Вот у меня
намечается отпуск в феврале, планируем
с супругой поехать к нему в гости».
Сергей СОЛОВЬЁВ,
фото предоставлены Евгением МАРЧУКОМ

Учебные корпуса Академии оборудованы
мультимедийными лекционными залами
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КОРИСНО ЗНАТИ

Що робити з незаконним
відключенням газу?
Правозахисники Криворізького місцевого центру з надання БВПД мають чималий досвід вирішення проблем через
незаконне відключення газу і підготували рекомендації щодо захисту прав споживачів, які опинились у такій ситуації.

Якими можуть бути підстави
для відключення газу споживачам?
Чинним законодавством передбачені певні причини, через які може бути припинено (обмежено)
газопостачання споживачу (їх перелік наведено у типовому договорі розподілу газу, Правилах безпеки
систем газопостачання, Законі України «Про ринок природного газу», Кодексі газотранспортної системи, Кодексі газорозподільних систем і Правилах безпеки систем газопостачання). Проте представники
газової служби мають дотримуватись певних правил задля того, щоб обмежити чи припинити розподіл у відповідності до закону.

Відключення газу
через борги

КРОК 1. Спирайтеся на умови договору
Якщо договору на постачання і розподіл природного газу немає
на руках, зверніться з інформаційним запитом про видачу завіреного
договору, на підставі якого відбувається постачання та розподіл газу.
Можна взяти до уваги і типовий договір, який є у відкритому доступі.

КРОК 2. Дізнайтеся офіційну
причину відключення

Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу,
якщо побутовий споживач не здійснив оплату за
спожитий природний газ протягом 10 днів після
строку, визначеного договором постачання природного газу. Для цього представники газорозподільної
компанії зобов’язані надати споживачам повідомлення про необхідність припинення/обмеження
газоспоживання. Попередження має бути письмовим з позначкою про його вручення, з зазначеною
підставою та датою припинення газопостачання не
раніше ніж через 3 дні після дати вручення повідомлення. Якщо ж споживач справно сплачував і не
порушував правил безпеки користування газом,
а також не був попереджений про відключення,
то таке відключення є незаконним. Крім того, коли
газорозподільна організація не може отримати доступ до об’єкта споживача, вона має право здійснити
його механічне від’єднання від системи розподілу,
але не допускаючи залишення інших споживачів
без газу.

Відключення через
витік газу

Коли мешканці фіксують в оселі витік газу, вони
мають викликати аварійну службу (104) задля його
усунення і недопущення аварії. Якщо газовики встановлять, що витік газу відбувається в оселі певного
споживача, вони можуть обмежити постачання газу
в цю оселю шляхом механічного від’єднання споживача від мережі. Якщо ж доступ до оселі власником
не надано, чи невідомо місце його перебування,
газовики мають застосувати порядок несанкціонованого доступу до житла відповідно до ст. 29
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
(у випадку, якщо аварійна ситуація може зашкодити
іншим мешканцям, а витік газу, на який посилаються газовики, і є такою аварійною ситуацією). Тобто,
у випадку витоку газу представники газопостачальника повинні від’єднати конкретного споживача,
а не весь будинок або під’їзд, де він мешкає.

Для цього слід звернутись з інформаційним запитом до
газопостачальної та газорозподільної компанії. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», можна направити
скановану копію листа з датою і підписом електронною поштою, або
передати паперовий варіант уповноваженій особі компанії (на власному примірнику запиту у цьому випадку потрібно отримати відповідну
позначку з номером вхідного документу), або надіслати його рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Термін надання
відповіді на такий інформаційний запит – 5 робочих днів.

КРОК 3. Складіть акт-претензію

Коли відповідальність
несуть «усі за одного»
Проте інколи газовики, посилаючись на борги
інших мешканців або витік газу у когось з сусідів,
відключають від газу цілий будинок або стояк,
і тоді інші споживачі залишаються без очікуваної
послуги.
ПОРАДА: якщо відбувається несанкціоноване відключення від газу, попросіть представників служби газу пред’явити посвідчення
і зафіксуйте для себе ПІБ відповідального
працівника, який виконує ці дії.
У випадках, коли постачальник (у нашому місті
газопостачання забезпечує ТОВ «Дніпропетровськгаззбут») або газорозподільна організація (АТ «Криворіжгаз») безпідставно відключили споживача від
газопостачання, споживач має право звернутись до
суду з питанням оскарження припинення газопостачання та його відновлення щодо стягнення компенсації за недоотриманий об’єм природного газу.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
у складанні документів не процесуального характеру УСІ мешканці
також можуть звертатись до Криворізького центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
Криворізький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
та його відділи працюють з понеділка
по п’ятницю, з 8.00 до 17.00 без перерв,
у п’ятницю – до 15.45 за адресами:

Для захисту прав споживачів газу
у випадку незаконного його відключення
ПОТРІБНО ЗРОБИТИ НАСТУПНЕ:

вул.Качалова, 2, тел. 098-040-83-70;
вул.Героїв АТО, 30, тел. 097-139-88-57;
вул.Станіслава Конткевича, 37, тел. 067-276-54-76;
вул.Каткова, 25 (ж-м Інгулець), тел. 067-118-34-90.

Всеукраїнський цілодобовий телефон
контакт-центру 0-800-213-103

Форма акта-претензії та порядок його складання передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання
деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання
відповідних послуг».
Для складання акта потрібно викликати представників
газопостачальної/газорозподільної компаній, з ініціативи яких було
відключено газ. Робіть це письмово, повідомивши про бажання скласти
акт-претензію у зверненні, у якому обов’язково зазначається прізвище,
ім’я та по батькові, місце фактичного проживання споживача, а також
найменування ненаданої, наданої не в повному обсязі або неналежної
якості послуги. Якщо не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання претензії споживача представники газопостачальної компанії
не прибули для складання-акта-претензії, то скласти такий акт можуть
самі мешканці: споживач та двоє його сусідів. В акті-претензії зазначаються дата і час проведення перевірки, виявлені факти невідповідності
якості надання комунальних (відсутності газу), передбаченим договором про надання відповідних послуг, інформація про дату відключення
газу. Акт-претензія складається у двох примірниках і підписується
споживачем та виконавцем комунальної послуги (його представником).
Один примірник акта-претензії передається споживачеві, інший –
зберігається у виконавця комунальної послуги. Акт-претензія у разі
складання її без участі представника надавача послуги направляється
на підприємство рекомендованим листом. Виконавець комунальних
послуг протягом п’яти робочих днів має вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надає споживачу
обґрунтовану письмову відмову.

КРОК 4. Скарга до НКРЕКП
Якщо реакції на акт-претензію немає, то варто звернутись зі скаргою
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.

КРОК 5. Позов до суду
Отримані відповіді та відсутність реагування на акт-претензію можуть стати підставою для звернення до суду. До суду може звернутись
особа, яка є власником або користувачем житла, є споживачем газу,
справно сплачує за отримані послуги і права якої як споживача були
порушені.
Порада від центру безоплатної правової допомоги: запити, звернення пишіть від імені людини, яка є потенційним суб’єктом отримання безоплатної ВТОРИННОЇ правової допомоги, а, отже, зможе
розраховувати на призначення адвоката за рахунок держави для
захисту своїх прав. Це зекономить кошти. Серед осіб, які мають право
на таку допомогу (призначення адвоката за рахунок держави): усі без
виключення діти, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників,
особи, постраждалі від домашнього насильства або насильства за
ознаками статі, особи з інвалідністю, пенсія яких не вище 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних (наразі це 3128 грн.); особи, чий
дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів (наразі це 4014 грн.);
інші категорії громадян згідно ст. 14 Закону України «Про безоплатну
правову допомогу». Слід зазначити, що за подання позовів до суду,
які стосуються захисту прав споживачів, не стягується судовий збір.

Н. Кожем’яка, В. Шишов, заступники начальника відділу право-просвітництва та надання БПД
Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Украинцы тратят на еду
почти половину доходов – Госстат
По данным Государственной
службы статистики, в первом
полугодии 2019 года большую
часть своих доходов украинцы
тратили на продукты
питания – 46,2%. Расходы на
здравоохранение составили
4,1% бюджета домохозяйств.
Расходы украинцев в первом полугодии 2019 года на продукты питания
и безалкогольные напитки составляли
46,2% общих расходов. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств
Государственной службы статистики.
Второй по величине статьей расхо-
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дов украинцев является «Жилье, вода,
электроэнергия, газ и другие виды топлива» – 17,2%. На оплату жилья, коммунальных услуг и продуктов идет 15,8%

расходов (из них 1,6% покрываются
субсидиями).
На одежду и обувь украинцы тратят
4,9%, на транспорт – 4,2%, на здравоохранение – 4,1% своего бюджета.
По данным Евростата, в 2018 году
домохозяйства в Европейском союзе
потратили более €1,047 трлн. (что эквивалентно 6,6% ВВП ЕС) на «продукты питания и безалкогольные напитки». Это
составляет 12,1% от их общих расходов
на потребление и является третьей по
величине категорией расходов домашних хозяйств после «жилья, воды, электричества, газа и других видов топлива»,
на которые приходилось 24% расходов
домашних хозяйств, и «транспорта», на
который приходилось 13,2%.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ

Фрукты подешевели, а жилищнокоммунальные услуги выросли
В ноябре 2019 года цены
в Украине выросли на 0,1%
относительно предыдущего
месяца. Годовой уровень
инфляции в Украине составил
5,1%. Такие данные приводит
Государственная служба
статистики Украины.
Больше всего в ноябре текущего года
цены упали на фрукты – на 4,4% за месяц. Цены на сахар снизились на 2,5%,
на рыбу и мясо – на 0,7–1%.

Цены на одежду в месяц уменьшились на 1,1%, а на обувь – на 1,9%.
А вот жилищно-коммунальные услуги в течение месяца подорожали на
2,8%, это стало следствием роста цены
на газ на 12,7%. Стоимость электричества для населения не изменилась, а цены на водоснабжение выросли на 0,6%.
Бытовая техника в Украине на протяжении ноября подешевела на 0,1%,
услуги транспорта – на 0,3%.
Следует отметить, что в октябре цены
выросли на 0,7%, а годовая инфляция
в Украине составила 6,5%.
Подготовил Сергей СОЛОВЬЁВ

ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

АДМИНИСТРАЦИЯ,
ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

ТРОЦЕНКО Александру Юрьевну (06.12),
весовщика ЧП «Стил Сервис»;
ЗАЙЦЕВУ Светлану Михайловну (10.12),
изолировщика ЧП «Стил Сервис»;
ГРИГОРЕНКО Наталью Витальевну (12.12),
штукатура-маляра ЧП «Стил Сервис».
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!
ТИЩЕНКО Олега Петровича (12.12), слесаряремонтника ЭРЦ;
ДОБРОЖДАНОВА Николая Сергеевича (13.12),
сторожа ЭРЦ;
ШЕВЧЕНКО Владислава Валентиновича (14.12),
электромонтера ЭРЦ.
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет!
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!
ИВАНЧИШИНА Олега Фёдоровича (09.12),
слесаря-ремонтника (бригадира) РОФ-2 ГД;
КОРЕНЬ Веру Михайловну (10.12),
сепараторщика РОФ-2 ГД;
СНЫТКО Дарью Феликсовну (10.12), машиниста
конвейера РОФ-2 ГД;
ГРИЦАЯ Андрея Сергеевича (13.12), машиниста
насосных установок РОФ-2 ГД;
ЛИХМАНА Александра Евгеньевича (15.12),
старшего мастера РОФ-2 ГД.
Долгих лет и доброго здоровья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть всегда – не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!
МАРИЧЕНКО Олега Васильевича (9.12),
электромонтёра по РиОЭО (бригадира) ЦПС;
АКИМОВУ Наталью Анатольевну (13.12),
машиниста крана ЦПС;
ВЕРШИГОРУ Владислава Викторовича (15.12),
водителя погрузчика ЦПС;
СИЗОНОВА Павла Сергеевича (15.12), сменного
мастера ОПУ ЦПС.
С днём рожденья вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем!
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!
СОКОЛЮКА Алексея Леонидовича (9.12),
мастера РОФ-1 ГД;
ВЫСОЦКОГО Евгения Владимировича (10.12),
заместителя начальника РОФ-1 ГД;
ГИЛЯ Сергея Леонидовича (15.12), старшего
мастера РОФ-1 ГД;
БУКОВШИНУ Наталью Сергеевну (15.12),
фильтровальщика РОФ-1 ГД.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
МАРТЫНЕНКО Артема Олеговича (09.12),
слесаря-ремонтника РП;
ШКАПЕНКО Олега Валерьевича (10.12),
огнеупорщика СПС РП;
НОСАЧА Владимира Всеволодовича (14.12),
бригадира слесарей ремонтников РП;
ПУЗАНЕВА Владислава Игоревича (14.12),
слесаря-ремонтника РП;

СКОРБИМ
Коллектив народного хора ветеранов
КДЦ «Дворец культуры металлургов» глубоко
скорбит по поводу смерти участника хора,
ветерана предприятия
ПЕТРОВОЙ Людмилы Александровны
и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойной.

БРЫКА Дениса Николаевича (13.12),
электромонтёра ЦОРЭО КХП.

Коллектив управления
транспортного департамента
выражает глубокие соболезнования
инженеру-технологу Олегу Гололобову
в связи со смертью отца,
Михаила Ивановича.

МОРОЗОВА Сергея Александровича (9.12),
слесаря-ремонтника ЦРЭО РП
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

8

№ 47 (708)

Калейдоскоп

12 декабря 2019 г.

ВРЕМЕНА ГОДА

Чем подкармливать птиц зимой
С наступлением зимы в городских парках, скверах, садах, возле жилых домов птиц становится меньше. Многие из них
улетели в теплые края осенью, но некоторые зимуют у нас. Это в первую очередь синицы разных подвидов, воробьи,
голуби. Помочь им выжить в холодное время года может человек, если регулярно станет подкармливать птиц.
Однако нужно знать как это правильно делать.

Что нельзя
давать птицам
1. Любые соленые продукты:
сало, и сухарики, и печенье. У
птиц не выводится лишняя соль
с потом, как у людей, т.к. у них нет
потовых желез. Они могут от нее
избавиться только через почки,
а им бывает тяжело справиться с
повышенной нагрузкой.
2. Черный хлеб. В нем много соли.
Часть корма остается у них в зобу, где
хлеб начинает бродить. У пернатых появляется понос, из-за чего они быстро погибают зимой, когда любые проблемы со здоровьем
становятся смертельными.
3. Жареные семечки. Они вредят печени птиц, поэтому угощать жареными семечками их нельзя.
4. Пшено. В магазинах продают очищенное пшено. От него окисляются жиры на поверхности, появ-

ляются вредные вещества. Если
птицы будут постоянно питаться
пшеном, они могут погибнуть.
Чтобы не наносить вред здоровью птиц, пшено нужно
сначала промыть, а потом
сварить.
5. Рис – это такая крупа,
которая разбухает в желудке. У мелких птиц (синичка, воробей), желудок
маленький, поэтому разбухший рис будет причинять
им боль.
Не стоит давать им и картошку, как сырую, в которой содержится
соланин, так и вареную, с большим
содержанием крахмала. Нельзя кормить
их и консервами, а также кормами для кошек и собак,
как гранулированными, так и мягкими. Также, нельзя
скармливать птицам забродившие или испорченные
продукты, давать им хлеб с плесенью и прочие блюда,
вредные и для человека, и для пернатых.

Подбор корма также зависит и от вида птицы.
Если для одних такая пища опасна, для других – нет.

СИНИЦЫ. Им неопасно повышенное количество жиров, поэтому синичек можно угостить
несоленым салом или куском
сырого мяса. Можно им давать
и замороженное сливочное масло. Они любят семечки, плотные
хлопья из овса.

ВОРОБЬИ. Основа зерносмеси
для воробьев – просо и овес, дают им и раздробленную пшеницу или ячмень. Можно добавить
семечки, но меньше половины
объема.

Чем можно кормить птиц
Мы разобрались, что нельзя давать нашим пернатым соседям. Тогда чем же их можно кормить?
Если вы решили проводить подкормку по всем правилам, закупите большие пакеты с кормом, сделайте смесь и разложите ее по небольшим пакетам. Каждый день доставайте очередной пакетик
и высыпайте его содержимое в кормушку.
Как делать питательную смесь? Ее основа – семечки подсолнечника. Чтобы разнообразить питание пернатых друзей, нужно смешивать семечки с овсом, просом (его можно купить в зоомагазине),
а также добавить немного льняного, канареечного и конопляного семени. Можно кинуть немного
крошек белого хлеба, измельченной пшеницы и перловки. Разрешен птицам и плотный геркулес.

ГОЛУБИ. Самая лучшая для них
пища – перловка, которая стоит
дешевле, чем другие крупы. Они
могут питаться и овсом, и пшеницей, и даже неплохо переваривают хлеб.
По материалам интернет-изданий

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ!

УЛЫБНИТЕСЬ
долговатый сосуд из оцинкованного железа
или выдолбленный из бревна. 18. Крепостное
или полевое военное укрепление. 19. Месяц
года. 21. Правда. 23. Скелет. 26. Высокая скала.
27. Время суток. 28. Писатель, автор нестихотворной литературы. 30. Грызун семейства зайцев. 31. Металлический сосуд для курения благовоний при богослужении. 32. Дерево, ракита.
По вертикали: 1. Попытка осуществить что–
нибудь. 2. Простейшая деформация тела. 3. Нечто неясное, до конца неизвестное. 4. Орган птиц.
5. Образцовая мера. 7. Предмет, носимый на
теле и считаемый магическим средством против болезни, несчастья. 10. Соревнование для
выявления наилучших из числа участников,
представленных работ и т.п. 11. Мужской голос
среднего регистра. 12. Участок на земной поверхности. 13. Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей. 14. Часть бухгалтерского баланса. 15. Суп из рыбы. 17. Перепончатокрылое
жалящее насекомое. 20. Стёганая ватная куртка.
22. Первоисточник, основа, основная причина.
24. Математические знаки, употребляемые для
обозначения порядка действий. 25. Стать, выправка. 28. Снаряд для стрельбы из ружей, винтовок, пулемётов. 29. Спортивная обувь.
ОТВЕ ТЫ НА КРОСС ВОРД
По горизонтали: 2. Сев. 5. Экипаж. 6. Облава. 8. Тетерев. 9.
Блик. 11. Болт. 12. Месса. 15. Уныние. 16. Корыто. 18. Салют.
19. Август. 21. Истина. 23. Остов. 26. Утёс. 27. Ночь. 28. Прозаик. 30. Кролик. 31. Кадило. 32. Ива. По вертикали: 1. Опыт. 2.
Сжатие. 3. Вопрос. 4. Клюв. 5. Эталон. 7. Амулет. 10. Конкурс.
11. Баритон. 12. Место. 13. Салат. 14. Актив. 15. Уха. 17. Оса. 20.
Ватник. 22. Начало. 24. Скобки. 25. Осанка. 28. Пуля. 29. Кеды.

По горизонтали: 2. Время закладки в почву семян. 5. Личный состав
корабля, танка, самолета и т.п. 6. Вид охоты. 8. Крупная птица отряда
куриных. 9. Отблеск света. 11. Металлический стержень с резьбой
для навинчивания гайки. 12. Хоpовое музыкальное пpоизведение на
текст католического богослужения. 15. Безнадёжная печаль. 16. Про-

Слежка установила, что разум?
– Вы знаете, Фима, я и в
объект страдает манией
естественный не особеннопреследования.
то верю.
Пришел в отчаянье –
а там уже всё занято, и очеСегодня на работе мне
редь стоит.
приснилось, что я проспал
на работу.
Чтобы купить товары
Не так страшен торт,
по сниженным ценам, нужно
успеть поймать момент, как количество свечек.
когда чёрные пятницы уже
Холостые завидуют жезакончатся, а новогодние
натым, женатые завидуют
скидки ещё не начнутся.
холостым и только развеИз всего медоборудования дённые никому не завидуют.
районной больницы рабоЯ из того поколения, котал только автомат по
торые били телевизор купродаже бахил…
лаком и переключали каналы
– Семён Моисеевич, вы плоскогубцами. Так, что не
верите в искусственный злите нас!
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