
ПОДІЇ, ФАКТИ
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

актив інституту на ісвоїх 
зборах обговорив питання 
«Підсумки роботи XXVII 
з’їзду КПРС і завдання ін
ститутської комсомольської 
організації, які випливають 
із його рішень».

У ПРОФСПІЛКОВИХ ор
ганізаціях структурних під
розділів у ці дні прохо
дять збори, присвячені об
говоренню рішень XXVII 
партійного з’їзду і визначен
ню завдань трудових колек
тивів у їх виконанні.

ЗВІТНИЙ концерт колек
тивів художньої самодіяль
ності нашого інституту ус
пішно пройшов 17 травня на 
сцені Літнього театру Цен
трального парку культури і 
відпочинку імені Горького. 
Фоторепортаж —- в одному

з найближчих номерів га
зети.

СПОРТСМЕНИ інституту 
взяли активну участь у тра
диційному легкоатлетичному 
меморіалі Героя Радянсько
го Союзу Лялі Ратушної. 
Народжений з ініціативи ко

лективу нашого вузу, цей 
масовий спортивний захід 
став популярним серед сту
дентської молоді всієї кра
їни.

АТЕСТАЦІЯ командирів 
і комісарів студентських бу
дівельних загонів інституту

проводиться на цьому тиж
ні. Це ще один відповіда
льний екзамен напередодні 
початку трудового семестру.

РОЗПОЧАЛАСЯ ВЕСНЯ
НА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕ
СІЯ. НІ ПУХУ, НІ ПЕРА!

У фонд 
чорнобильців

Надзвичайні події на Чор
нобильській атомній елек
тростанції стали суворим 
Іспитом для людей: ] для 
тих, хто опинився в центрі 
подій, і для тих, хто не роз
думуючи, подає руку допо
моги.

Як відомо з преси, багато 
трудових колективів Віннич
чини одностайно відгукну
лися на ініціативу внести і 
свій вклад у допомогу чор
нобильцям.

Знайшла підтримку ініці
атива і в нашому інституті.

Працівники клубу перера
хували свою премію у сумі 
двісті карбованців на адре
су Чорнобиля. Дводенний 
заробіток передають у фонд 
допомоги викладачі інститу
ту. 24 і ЗО травня працю
ватимуть у цей фонд вироб
ничники СКТБ «Модуль».

Біду, яка трапил'ася на 
станції, розділяють всі. Ко
жен прагне внести свою ча
стку у загальну справу.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
завідуюча інститутським 
клубом.

КОНТРОЛЬ НАРОДНИЙ, ДІЙОВИЙ

БЕРЕГТИ
ЕН ЕРГІЮ

ПОЛІТИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ

НЕ ПІДМІНЮЮЧИ, А СПРЯМОВУЮЧИ
Проводячи свою еконо

мічну політику, вирішуючи 
проблеми науково-технічного 
прогресу, КПРС не підмі
нює при цьому державні і 
господарські органи. Про це 
чітко було сказано на XXVII 
з’їзді партії. КПРС вважає 
необхідним ретельно врахо
вувати специфіку функцій 
партійних, державних і гро
мадських органів, ефектив- 
но-координувати їх роботу, 
викорінювати прояви бюро
кратизму, окозамилювання, 
порушення партійної і дер
жавної дисципліни.

На жаль, бувають і пору
шення такого принципу. Дрі
бне опікування господарни
ків знижує їхню активність, 
відповідальність за конкрет

ні справи, породжує спроби 
сховатися за плечі партій
них органів. А це в резуль
таті призводить до зривів у 
роботі. Ось чому партія 

рішуче бореться з подібни
ми фактами, котрі, до речі, 
широко використовують ка
ші недруги.

Здійснюючи свою спря
мовуючу роль в суспільст
ві, у тому числі і в керів
ництві народним господар
ством, КПРС не командує 
всім і вся, як це пробують 
довести наші ідейні против
ники. Вона здійснює керів
ництво не силою влади, а 
політичним авторитетом і 
ідейним впливом у масах, 
методами переконання, ви
ховання і організації людей

на практичні справи.
Візьмемо, для прикладу, 

найважливіший партійний 
документ — Основні напря
ми економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 
1986 — 1990 роки і на пе
ріод до 2000 року. У його 
розробленні брали участь 

партійні і радянські органи, 
міністерства, підприємства. 
Проект документа був роз
глянутий на жовтневому 
(1985 р.) Пленумі ЦК 
КПРС і схвалений ним. По
тім він обговорювався все
народно. Після доповнень і 
поправок документ був пре
дставлений XXVII з’їзду 
КПРС і затверджений ним.

Не партія, а держава без
посередньо здійснює керів

ництво економікою.
Важлива роль у виконан

ні плану державними і всі
ма господарськими органа
ми належить Раді Міністрів 
СРСР, котра, використовую
чи всі атрибути влади, по
кликана наполегливо пра

цювати над вдосконален
ням планування, забезпеч 
ченням збалансованого і 
комплексного розвитку на
родного господарства, зміц
ненням нашої фінансової 
системи, слідкувати за забе
зпеченням взаємодії на сти
куваннях різних галузей, 
турбуватися про вдоскона
лення системи державного 
управління.

В. ВОРОНЕЦЬКИЙ,

У лютому 1985 року бюрої 
головної групи народного;
контролю заслухало звіт'1 
головного енергетика А. Ні- 
кітіна про те, як в інститу
ті виконуються постанови
партії і уряду та відповідні 
накази Мінвузу СРСР і 
УРСР з питань посилення 
роботи по економії і раці
ональному використанню 
сировинних, паливно - ене
ргетичних та інших матері
альних ресурсів. Тов. Нікі- 
тіну було вказано на від
сутність ініціативи і нале
жного контролю за береж
ливим витрачанням електро
енергії в лекційних залах, 
учбових аудиторіях, лабора
торіях, службових примі
щеннях, гуртожитках.

Замість того, щоб розро
бити і здійснити конкретні 
заходи з цього приводу, 
служба головного енергети
ка формально переклала 
функції контролю на ряд 
посадових осіб і практично 
цим вичерпала свою діяль
ність. Створена в інституті 
комісія по економному ви
користанню енергоресурсів 

не працює, так само як і 
кафедральні її групи.

Минуло більше року з 
часу того засідання. Як же 
виправляється становище? 
Бюро головної групи народ
ного контролю зажада
ло конкретного реагуван
ня з боку голови інсти
тутської комісії по еко
номному та раціональ
ному використанню енерге
тичних і матеріальних ре-

І сурсів О. Таранухи. Як він 
повідомив, з особами, кот
рі відповідають за ощадли
ве споживання електроенер
гії, проведено інструктивне 
заняття. Названим у сигналі 
народних контролерів тт. М. 
Мельнику, Я. Вишневському, 
Р. Подорожнюк, В. Ткачен- 
ко, В. Мялковському вказа
но на слабкий контроль за 
використаним електроос
вітлення.

Проводиться робота по 
пожвавленню діяльності ка
федральних груп контролю 
і ліквідації нераціонально
го використання енергії. Що
місячно дане питання ана
лізується на виробничих на
радах. Роз’яснювальну ро
боту проведено і з електри
ками та комендантами гур
тожитків. Розроблено і вве
дено в дію правила користу
вання електропобутовими 
приладами в студентських 
гуртожитках. Щоб виявити, 
як ці правила виконуються, 
за період від жовтня мину
лого року по цей час про
ведено десять реЙДІВь у 
яких взяли участь декани 
факультетів і представники 
студентських рад.

В результаті названих за
ходів тепер інститутом що
місячно виконуються вста
новлені планові завдання по 
економії електричної енер
гії.

БЮРО ГОЛОВНОЇ 
ГРУПИ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЮ.

Спеціальності, пов’язані з 
радіотехнікою, завжди при
вертають неослабну увагу. 
Інженери-радисти, інженери- 
конструктори потрібні не 
лише на підприємствах раді
отехнічної промисловості. їн 
ститут готує спеціалістів 
глибоко обізнаних з радіо
технікою, які можуть конст
руювати і виробляти радіо
апаратуру. Загальнотеорети
чну підготовку інженерів 
радіотехнічного профілю 
здійснює кафедра теоретич
них основ радіотехніки, де 
завідуючим доктор техніч
них наук, професор В. Я. 
Суп’ян. Його ви бачите на 
знімку.

Фото Р. Кутькова.

льба), Віктор Атрошко (пла
вання).

Нагадаю, що колектив на
шого інституту став ініціа
тором легкоатлетичного ме
моріалу Героя Радянського 
Союзу Лялі Ратушної, ко
трий користується вели
кою популярністю серед сту
дентів країни; що колектив 
інституту неодноразово ста
вав переможцем соціалістич
ного змагання по розвитку 
фізичної культури і спор
ту серед вузів республіки і 
Союзу.

Так, спортивних успіхів на 
нашому рахунку немало. 
Хай же множаться вони, 
хай ширяться лави тих, хто 
дружить з фізичною культу
рою і спортом.

!
В. ОЛІЙНИК,

старший викладач ка
федри фізичного вихо
вання.

О. І. Тарануха, зав. кафед
рою Ю. І. Волков, доцент 
М. Р. Вальдман.

В інституті щорічно готу
ється великий загін спорт- 
сменів-розрядників, значкі- 
стів ГПО, майстрів га 
кандидатів у ма йс т ри  
спорту СРСР. Багато сту- 
дентів-спортсменів увіхо

дять до складу збірних 
команд області, республіка
нського добровільного спор
тивного товариства «Буре
вісник», успішно виступають 
на республіканських та все
союзних змаганнях. Скажі
мо, чемпіоном країни серед 
студентів з боротьби самбо 
і дзюдо став Мераб Маде- 
бадзе, значних спортивних 
успіхів досягли відмінники 
навчання Вячеслав Радюк 
(легка атлетика), Олег Би- 
сикало (лижний спорт), Л а
риса Кухарук (кульова стрі

Нагадаю і про те, що е 
інституті діє більше двад
цяти секцій з різноманітних 
видів спорту, якими керу
ють провідні наші спеціалі
сти П. Забелін, О. Пота- 
пова, Л. Берестов, М. Ор- 
лов, Є. Микитюк та інші.

Щорічно в інституті про
водяться масові змагання, у 
яких може взяти участь ко
жен студент. Серед збірних 
команд академічних груп, 
факультетів проводяться' 

спартакіади з шести зимо
вих і десяти літніх видів 
спорту.

Великою популярністю се
ред викладачів і спіробітни- 
ків користується клуб люби
телів бігу та оздоровлюва 
льної ходьби «Ювентус», до 
речі, перший такий вузівсь
кий клуб в країні. Палки
ми прихильниками й акти
вістами його стали ректор 
інституту І. В. Кузьмін, про
ректори В. С. Осадчук,

торами для стрибків і ме 
тання, майданчиками дл* 
гри у волейбол, гандбол 
баскетбол, міні-футбол то
що.

Зараз завершується бу
дівництво учбово - доло 
міжного корпусу кафедри, 
До послуг студентів тут бу
дуть просторі душові, роз
дягальні, комплекс медико 
відновлювальних процедур, 

щавчально - методичний ка
бінет, зал технічних засобів 
навчання, клуб туристів ї в  
альпіністів, зал для насто 
льного теніса.

В літній час студенти і 
викладачі можуть скорис

татися з послуг інститутсь
кого оздоровлювально-спор 
тивного табору, розташова 
ного у живописному місці 
на Ладижинському водосхо
вищі. Тут протягом кожної 
зміни відпочивають, займа
ються фізкультурою і спо
ртом понад двісті чол.

«У зміцненні здоров’я 
населення, гармонійному_роз- 
витку особистості, у ПІДГО
ТОВЦІ молоді до праці і за
хисту Батьківщини зростає 
значення фізичної культури 
і спорту, впровадження їх у 
повсякденне життя. Треба 
поставити справу так, щоб 
кожна людина змолоду тур
бувалася про своє фізичне 
вдосконалення, оволодівала 
знаннями в галузі гігієни і 
медичної допомоги, вела 
здоровий спосіб життя». Так

записано в новій редакці 
Програми КПРС, прийня 

тій XXVII з’їздом партії.
Над вирішенням цих сус 

іїільно важливих завдай) 
і працює колектив кафедрі 
фізичного виховання нашо 
го інституту. Треба сказати 
що у вузі для занять фізку 
льтурою і спортом створе 
ні всі умови. Студенти і ви 
кладачі власними силам! 
спорудили чудовий стадіоі 
з гумово-бітумним покрит
тям, футбольним полем, сек



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ 23 травня 1986 року.

ГАЗЕТИ ВИСТУПИЛА. 
ЯКА РЕАКЦІЯ?

«Не кафе, а клуб», — під 
таким заголовком у № 11 
нашої газети було надруко
вано замітку, в якій йшло
ся про слабку роботу клубу- 
кафе «Айвенго».

Заступник секретаря парт- 
бюро факультету обчислю
вальної техніки В. М. По- 
госян повідомляє редакцію: 
«Замітка обговорена на за
сіданні партбюро 28 квітня 
ц. р. Партбюро вважає, що 
в даний час робота «Ай
венго» здійснюється на рівні 
дискотек і не більше. Всі 
недоліки, відзначені газе

тою, відповідають дійсності.
Наші студенти, на жаль, 

до цих пір чекають, що 
хтось для них створить ці
кавий клуб, організує за
хоплюючу лекцію, диспуг, 
запросить цікавих людей. А 
де ж їхня ініціатива? Ад
же гуртожиток — це дім 
студентів. В цьому домі во
ни господарі, і яким йому 
бути, — повинні вирішувати 
насамперед самі студенти.

В усіх питаннях, зв’яза
них із культурно-масовою 
та виховною роботою в гур
тожитку, комітет комсомо
лу покищо займає нейтраль
ну, вичікувальну позицію. 

Наприклад, протягом остан
ніх двох місяців в гуртожит
ку діє культурно--політичний 
центр, але комітет ЛКСМУ 
стоїть абсолютно осторонь 
цієї справи. Досить дивна 
позиція.

Комітет комсомолу і його 
секретар, повторюємо, зай
няли позицію сторонніх спо
стерігачів. Якби вони хоч 
посередньо зацікавилися 
справою, названих недоліків 
не було б.

Із замітки явно видно 
споживацький настрій ряду 
керівний комсомольських 
працівників, котрі у своєму 
домі почуваються гостями і 
всю вину намагаються пе
рекласти на плечі інших. 
Спосіб відомий, і комсомо
льським його аж ніяк не 
назовеш».

Ч И БАГАТО віруючих в 
СРСР і скільки серед

них молоді?
Як відомо, держава не 

веде обліку чисельності ві
руючих. В офіційних доку
ментах, паспортах, Довід{-) 
ках, анкетах не вказується, 
чи людина віруюча чи вона 
— атеїст.

Разом із тим в різних 
районах країни проводилися 
соціологічні дослідження 
ставлення населення до релі
гії та атеїзму, їх результа
ти дозволяють зробити вис
новок, що активно віруючі 
люди становлять невеликий 
процент населення. В дано
му випадку під активно ві
руючими розуміються ті, хто 
зв’язаний з певною релігій
ною організацією і дотриму
ється хоча б декотрих ре
лігійних приписів.

Переважна більшість ра
дянських юнаків і дівчат 
не вірить в бога. Але дале
ко не завжди відповідають 
дійсності уявлення деяких 
наших працівників і акти
вістів про те, що молодий

УРОК АТЕЇЗМУ
віруючий — явище рідкісне 
і що в сучасних умовах ре
лігійні общини складаються 
як правило, тільки з лігніх 
людей.

Загальне зростання освіт
нього і культурного рівня 
наших людей, всієї молоді 
зачепило і юнаків та дівчат, 
що належать до різноманіт
них церков і сект. Аналіз 
нових тенденцій показує, що 
в деяких сектантських об
щинах формується і починає 
все більше впливати на ре
лігійне життя новий тип 
віруючого — людини моло
дого чи середнього віку, як 
правило, вихідця із сектан
тської сім’ї, учасника сус
пільного виробництва, нецо- 
гано освіченого в богослов
ському відношенні, нерідко 
з середньою, а часом і з ви
щою освітою.

Все це свідчить про ус
кладнення умов, в яких про
тікає формування атеїстич
них переконань у молоді, 
про необхідність піднімати 
ефективність і якість цієї 
роботи.

Буржуазно - клерикальна 
пропаганда посилено роз
дмухує міф про «релігійне 
відродження» в СРСР. Який 
реальний стан справ?

Як встановлено вченими 
у ході досліджень в Калузь
кій області (а дані, отрима
ні тут, характерні й для 
інших районів традиційного 
поширення православ'я), 
частка переконаних вірую
чих не перевищує в право
славних приходах 10 проце
нтів. Судячи із досліджень 
лише 12 процентів правос
лавних віруючих регулярно 
відвідують церкву і 14 про
центів вважають необхідним

релігійне виховання дітей в 
сім’ї. Це природно, оскіль
ки майже третина вірую
чих із числа опитаних хоча  ̂
і допускає існування бога,4 
але не переконана твердо 
в тому, що бог справді є.

Наївно чекати, що про
грес науки і техніки авто
матично покладе край ре
лігійним ілюзіям, розкриє 
всім віруючим очі на анти- 
науковість і помилковість 
релігійної ідеології. «Релі
гія буде щезати в тій мірі, 
— указував Карл Маркс,— 
в якій буде розвиватися со
ціалізм. її щезнення повин
не відбутися в результаті 
суспільного розвитку, у 
якому крупна роль нале
жить вихованню».

Є. ФІЛІМОНОВ, 
кандидат філософських 
наук.

У клубі вихідного дня

«Оп т и м і с т » — клуб тве
резості здобуває популяр

ність серед викладачів і 
співробітників інституту. 
Сюди приходять ті, хто хо
че цікаво і змістовно про
вести дозвілля. Доброю гос
подаркою - розпорядницею  
тут стала Галина Михайлівна  
Севастьянова, завідую ча  
клубом, яка  прагне робити 
все, щоб відвідувачі почува
ли себе зручно, щоб усім  
було цікаво.

Запам'ятався вечір, п ро
ведений у клубі напередод
ні свята Великої Перемоги. 
З сім 'ями зібралися тут ве
терани війни Б. А. Земля- 
ков, А. М. Булгаков, Г. М. 
Ш ульман, В. В. Бєлий, 3 . У. 
Постнікова, сестри М арія і 
Зінаїда Юр'єви та багато ін
ших. У часники тих гр ізних  
днів згадували воєнні до
роги, своїх друзів, у залі 
звучали пісні. їх  виконува
ли Володимир Іванов Ми
кола Торянік, Надія Гейван-

дова і Надія Даньковська, 
п р акти кан тка  Київського ін
ституту культури Лариса  
Мороз,

БуЖ) проведено кон кур с  
дитячих малюнків на тему: 
«Мир — дітям, мир — пла
неті», організовано вистав
ку. Діяла тут і виставка к у 
л інарних виробів, що їх  при
готували самі учасники . По
тім усе торжество було пе
ренесено у спортивний зал,

Фоторепортаж
де відбулися захоплю ю чі 
поєдинки, в я ки х  взяли 
участь батьки, матері і д і
ти. Переможцями вийшли  
сім 'ї МатЕІйчуків, Паламар
чуків , Аф оніних, Овчинніко- 
вих, Попіль, Кулакових.

Фото В. Кучмара.

ДЛЯ ВА С, АБІТУРІЄНТИ
Я  К ВІДОМО, цього 

року при вступі до ін
ституту абітурієнти вперше 
проходитимуть профорієнта
ційну співбесіду. Мета її — 
надання допомоги вступни
кові у виборі спеціальності 
відповідно з його нахила
ми та врахуванням сус
пільних потреб, а також 
аналіз і оцінки успіхів всту
пника в праці, професійно 
спрямованій творчості, за
гальній і професійній підго
товці (підтверджені доку
ментально).

Співбесіду проводить 
профорієнтаційна комісія, 
яка має права екзаменаці
йної. До складу її в на
шому інституті увійдуть: 
голова — декан факульте
ту або зав. випускаючою 
кафедрою, заступник — 
заст. декана або ведучий 
викладач випускаючої ка
федри і три члени — викла
дач випускаючої кафедри, 
представники партійної і 
комсомольської організацій 
факультету.

За результатами співбе
сіди комісія дає рекомен
дацію вступникові по вибо
ру спеціальності І приймає 
рішення про надання додат
кових балів, а також дає

рекомендації приймальній 
комісії про прийом без 
вступних екзаменів медалі
стів і тих, хто закінчив 
технікуми чи профтехучили
ща з відзнакою (при всту
пі на гостродефіцитні спе
ціальності). *

без відзнаки, але пропра
цював за обраною спеціаль
ністю не менше- відповідно 
З і 2 років, — при вступі 
на відповідні спеціальності; 
направлені на навчання за 
гостродефіцитними спеціаль
ностями з відривом од ви

даються особам, які мають 
стаж практичної роботи з 
обраної або спорідненої 
спеціальності не менше двох 
років; направлені на нав
чання з відривом од вироб
ництва зі стажем роботи 
менше 2 років, але не мен

вибраної спеціальності.
Один бал додається осо

бам, які закінчили річні 
підготовчі курси при нашо
му інституті; членам інсти
тутської Малої академії на
ук; тим, хто має стаж прак
тичної роботи за обраною

За результатами співбесі
ди абітурієнту може бути 
нараховано до трьох балів. 
Три додаткових бали на
даються особам, які мають 
почесні звання заслужених 
працівників галузей на 
родного господарства, зас
лужених винахідників і ра
ціоналізаторів; нагородже
ним знаками «Винахідник 
СРСР», «Переможець Все
союзного соціалістичного 
змагання»»; тим, хто закін
чив середні спеціальні нав
чальні заклади і середні 
профтехучилища з відзна
кою і включений в число 
кандидатів для вступу у 
вуз, або тим, хто закінчив

робництва зі стажем прак
тичної роботи менше двох 
років, але не менше одно
го року; призерам всесоюз
них і республіканських кон
курсів, оглядів, олімпіад; 
нагородженим медалями 
ВДІТГ СРСР і УРСР; тим, 
•хто має авторське свідоцт
во на винахід чи три і біль
ше рацпропозиції; тим, хто 
має звання кандидата у 
майстри спорту і вище з 
технічних видів спорту, які 
відповідають профілю виб
раної спеціальності у вузі; 
військовослужбовцям, звіль
неним у запас, котрі під 
час служби виконували 
інтернаціональний обов'язок.

Два додаткових бали на

ше одного року; військово
службовцям, звільненим у 
запас; тим, хто закінчив з 
хорошими і відмінними оці
нками середні спеціалізовані 
чи професійно орієнтовані 
школи (якщо профорієнта
ція відповідає спеціально
сті, вибраній у вузі); при
зерам крайових, регіональ
них і обласних олімпіад, ог
лядів, конкурсів; дійсний 
членам Малої академії на
ук при нашому інституті, 
якщо вони поступають на 
спеціальність, котра відпо
відає відділенню, членами 
якого вони є; тим, хто має 
перший або другий розряд 
з технічних видів спорту, 
які відповідають профілю

чи спорідненою спеціальні
стю менше 2 років, але не 
менше одного року; призе
рам міських і районних олім
піад, оглядів, конкурсів; на
городженим грамотами за 
успіхи з математики і фізи
ки в середній школі; парті
йним, комсомольським і 

профспілковим активістам— 
членам відповідних бюро 
шкіл та установ, а також 
партгрупоргам, комсоргам і 
профгрупоргам (при підтве
рдженні активності відпові
дними документами); актив
ним учасникам художньої 
самодіяльності, відзначеним

грамотами за участь в ог
лядах і конкурсах; актив
ним членам гуртків техніч
ної творчості за профілем 
обраної спеціальності, які 
діють при середніх школах, 
Палацах піонерів та шко
лах ДТСААФ (активність 
підтверджується характери
стиками, а знання і навич
ки встановлюються члена
ми профорієнтаційної комі
сії при співбесіді); тим, хто 
закінчив з хорошими і від
мінними оцінками заочні 
спеціалізовані школи п^и' 

нашому інституті (ті, зара
хування в які і закінчення 
оформляються наказом рек
тора з видачею відповідно
го посвідчення); тим, хто 
показав при співбесіді ви
соку обізнаність з проблем, 
перспектив і особливостей 
вибраної професії.

Відсутність рекомендацій 
комісії для вступу в інсти
тут чи додаткових балів за 
результатами співбесіди не 
може бути основою для від
мови вступникові у складан
ні вступних екзаменів і уча
сті в конкурсі.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.
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