Науковий співробітник кафедри ТАМ О, І. Мазур
успішно освоїв і впровадив у практику систему ав
томатизованого проектування технічних процесів
у
машинобудуванні.

А дуже просто — ма
ти здоров’я, розум, лю
бити армію і добре слу
жити. Так, принаймні, ду
малось др 24 січня ни
нішнього року, себто, до
того дня, ноки в «Правде
Украиньї» не з ’яви
лась
стаття колишньо
го
співробітника
на
шого інституту В. Буличова «^Перевертаній погодьі не делают», яка від
цих наївних переконань не
залишила каменя на ка
мені.
Критикуючи
асистен
та О. І. Нижника за до
бровільний вихід з КПРС,
В. Буличов поділився ін
шим секретом: «Обучая и
воспитьівая
курсантов
училища, работая
над
диссертацией о вьісоком
еоветском
патриотизме,
Нижник в 70-е — начале
80-х годов, видимо, много вьісказьівал восторженньїх
слов в адрес
КПСС,
пропел ярких
дифирамбов в честь ее тогдашних руководителей.
По-другому бить не мог
ло, иначе он не смог бьі
дослужиться до воинского звання «полковник» и
СОЛИДНОЙ пенсии».
(під
креслення наше).
Щодо того, як
став
ПОЛКОВНИКОМ О, І. Ниж
ник, то це,
звичайно,
припущення, але відстав
ний підполковник Були
чов повідав нам про влас
ний досвід сходження
щаблями військової ка
р’єри. Без брехні, вихо
дить, зірочки на
пого
нах не з ’являються?
Втім, у кожного свій
ШЛЯХ. Не зберіг честі з
молодих років, то на ста
рість її з вогнем не най
ти.
От і стаття «Перевер
таній
погоди не
де
лают» написана так, щоб
зганьбйти якомога біль
ше людей. З неї, наприк
лад, можна зробити вис
новок, що з КПРС вий
шов навіть секретар парткому інституту. Це без
соромна брехня, але —
хай... Хай обстановка у
ВПІ здається
читачеві
якомога чорнішою — це
головна мета Буличова.
Намагаючись
знесла
вити в першу чергу Б. І.
Мокіна, він пише: «Чего
стоит, например, приказ
ректора ВПИ в связи с
принятием Закона о язи
ках? В
постановлений
Верховного Совета УССР
определен срок, видимо,
бнл не для Винницкого

политехнического института, русскоязичнне сту
денти которогопод угрозой отчисления или остав
лений на повторний курс
должньї били изучить украинский язик и сдать
зачет в течении семестра».
Який жахі
Осоружна
хмара націоналізму
за
ступила небо над інститу
том. І жодного слова про
те, що всі студенти -залі
ки здали, що на основі
цілковитої добровільності
створені україномовні по
токи, що ніхто не постра
ждав, що ніхто того на
казу не засуджував. Нав
паки, Мінвуз УРСР зна
йшов, щоі питання запро
вадження державної мови
у Вінницькому політех
нічному поставлено тро
хи краще, ніж в інших
вищих учбових закладах
— ректора відмітили на
віть премією. Три твор
чих групи викладачів ВПІ
теж відзначені преміями
за написання кращих під
ручників і посібників ук
раїнською мовою.
Але що Буличову фак
ти? його мета зрозуміла.
« Преподавате ли,
сотрудники, студенти ВПИ,
коммунистьі и беспартийньіе удивленьї поведением своего ректора и
депутата»,
— заявляє
він від імені колективу,
в якому уже не працює.
Добре, що хоч «удивле
ньї», а не обурені. Але
все одно «ясно», що ко
лектив проти Мокіна.
Тим часом, не так уже
й давно на розширеному
засіданні
вченої
Ради
ректор поставив на таєм
не голосування діяльність
ректорату. 84 проценти
присутніх визнали її по
зитивною. Але цей факт
не підходить, звичайно,
до статті Буличова.
Не влаштовують його,
певна річ, і наслідки зу
стрічей народного депу
тата Мокіна з широкими
зібраннями виборців, які
пройшли в січні — люди
визнають, що
обрали
справді
принципового,
чесного і сміливого по
літичного діяча.
Стаття В. Буличова ни
зькопробна, упереджена
писанина. Нащо це зда
лось немолодому чолові
кові? Адже ж пізно во
ювати за полковницьку
зірочку, хоч і залиши
лось на старих погонах
місце для Н0Ї.

7 лю того на р а д іо те х н іч 
ному ф а кул ьтеті відбулися
збори, у ч а с н и ки я к и х
об
говорили ста ттю В. Б уличо 
ва в газеті «Правда У к р а и 
ньї» за 24. 01. 91 р. К о л е к
тив ф акультету
ви ступ и в
на за хи ст народного д епу
тата, ректора
ВПІ
Б.
і.
М окіна та засудив р о зго р 
н у т у у газетах « В ін н и ц ь ка

правда» та «Правда У к р а и 
ньї» ка м п а н ію по д и скр е д и
т а ц ії його д ія льно сті в о чах
виборців.

І, ВОЛОШЕНЮК.
★

П рийнято р іш е н н я
на
п р а вити в ід кр и ти й лист на
адреси
В ерховної
Ради
УРСР, м ін в у зу УРСР та ре
д а к ц ії газети «Правда
У краиньї».

Зводиться новий
корпус
кафедри КІПРА радіотехніч
ного факультету. На
двох
його поверхах розмістяться
навчальні аудиторії, лекцій
ний зал на 125 місць, а в
підвальному приміщенні —
механічні майстерні, дільни
ця печатних плат.
Строк
здачі корпусу — кінець ро
ку.
На знімку: студенти
бе
руть участь в
будівельних
роботах.

ІНСТИТУТСЬКОГО

життя

8—9 лютого
проходила
X III
науково - методична
конференція професорськовикладацького складу
ін
ституту на тему «Формуван
ня
особистості
молодого
спеціаліста в технічному ву
зі».
У пленарних
засіданнях
взяло участь понад 300 нау
ковців і співробітників. Бу
ло зроблено більше семидесяти доповідей і повідом
лень.
На знімку: учасники кон
ференції проходять реєстра
цію.

ЕСТЕТИ ЗМАЛКУ

Це чудово, що в нашому
інституті
взято «крен» на
виховання всебічно
розви
нутих спеціалістів, які
не
стороняться, а навпаки, тя
гнуться до поезії,
музики,
живопису. Свідчення цьому—
відкриття У нас художнього
музею,
участь в
роботі
гуртків художньої
самодія
льності, Товариства україн
ської мови
ім. Т. Г. Шев
ченка тощо.
А приклад старших зав
жди наслідують діти. Отож,
задовольняючи
попит
на
прекрасне і вічне, наш клуб
активно сприяє
естетично
му вихованню
дітей, роз
витку
їх здібностей. Ось
уже третій рік працює шко
ла юних естетів. Більше 40
дітей, переважно співробіт
ників інституту, займають
ся в гуртках
хореографії,
музики, образотворчого ми
стецтва. А тепер починає
працювати сурток англійсь
ко ї мови для
дітей 5—7
класів.
Р. АШУРОІА,

Завершується наладка но
вої автоматичної
телефон
ної станції «Квант» на 1000
номерів.
Виставку «Подільські народні ікони Х іХ ст.» від
крито в художньому музеї ВПІ. На фото — один з
організаторів виставки, живописець А. ДІдур, який
був присутній на відкритті виставки.

На знімку: інженер І. Н,
Клименко провадить
наст
ройку апаратури.

Уважаемьіе читатели!
В газете № 4 (418)
«За інженерні кадри» от
25 января 1991 года от
имени Координаційного
Совета Ассоциации икостранних ,
студенток
(АССИСТ) опубликовано
обращение, которое
ад
ресовано иракскої^ наро

о
Мьі иностранньїе сту
денти, обучающиеся в
г. Виннице, виражаєм на
ше соболезнование и сочувствие на происходящие собития в арабском
регионе.
Ми осуждаем
любую агресеию против
мирного населення и про»
тив мирного народа, которая ущемляет их суверенньїе права.

ду и иракскому прези АССИСТ города Винницьі
денту, президенту СІЛА не принимался.
Дж. Бушу, советскому на
21 января 1991 года
роду, ООН.
на заседании Координа
ционного Совета било
Исполком
АССИСТ принято решение
поруставит в известность всех чить исполкому АССИСТ
читателей,
что данньїй г. Винннцьі разработать
текст на заседании Коор и опубликовать текст обдинационного
Совета ращения.

Е
кровопролития в Персидском заливе. Обращаемся
к иракскому, американскому
народам,
ООН
преДПрИНЯТЬ ВСе

В'ОЗМОЖ-

ньіе практические шаги
для прекращения войньї
и спасенна не только региона, но и всего мира
от катастрофи,
ИСПОЛКОМ
АССИСТ,
ЗО. 01, 1991 г

*«ЗА ІНЖЕНЕРНІ

2 стор.

Наша газета
Р О Б ОТА в
лабораторії
■ соціологічних
дослід
жень зобов’язує мене біль
ше спілкуватись з людьми,
вивчати їхні думки, настрої.
Інколи це звичайні розмови,
інколи — розлогі
бесіди,
часом — інтерв’ ю.
Чимало розмов про газе
ту «За інженерні
кадри».
Починаючи з
1988
року,
почерк ї ї помітно змінився
в сторону активнішого, смі
ливішого втручання в життя,
цікавішими, професійно дос
коналішими стали
матеріа
ли. Систематично Інформує
газета про діяльність наших
керівних органів, вченої ра
ди, ректорату про ці рішен
ня | заходи, що
сприяють
подальшому розвитку вузу.
Багато публікацій присвя
чується
ветеранам
війн,
ювілярам ВПІ, бесідам
з
ученими, керівниками
під
розділів, студентами.
Це
збагачує
читача
знанням
загальної обстановки,
від
чуттям тієї духовної атмос
фери, яка складається в ко
лективі.
Були цікаві бесіди з рек
тором Б. І. Мокіним, дека
ном енергофаку Д. Б. Налбандяном, професором, двічі
доктором
технічних
наук
А. О. Жуковим.
Приємно, що поява кри
тичних заміток на
сторін
ках газети не минає так со
бі — редакція намагається
добиватись усунення недо
ліків.
Зараз, коли
республіка
оголосила свій суверенітет,
цікавими і
корисними
є
матеріали про
національну
символіку, культуру
мови,
діяльність
просвітницького
Товариства ім. Т. Г.
Шев
ченка.
Треба
віддати
належне
ректору інституту, народно
му депутату УРСР
Борису
Івановичу Мокіну —
не
зважаючи на виняткову за
вантаженість роботою і по
літичною діяльністю, він при
діляє газеті багато
уваги
не тільки як керівник
ко
лективу, а і як
постійний
автор цікавих
публікацій.
Неослабний інтерес, наприк
лад, викликають його нотат
ки про поїздку до Канади.
У зв’язку з
прийняттям
Закону про пресу наша ба
гатотиражка з листопада ми
нулого року позбулась пар
тійної, адміністративної
і
політичної цензури,
стала

Закінчення,. Початок у
номерах 33, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 41, 42 43,
2, 3, 4, 5. 6.

більш розкутою і
доступ
ною для публікацій у
ній
найрізноманітніших думок і
поглядів, крім,
звичайно,
антилюдських І антигуманних.
То ж зовсім
необ’єктив
ним є, з мого погляду, по
чутий якось докір, що в га
зеті друкуються, в основно
му, працівники редакції під
різними псевдонімами. Це
неправда, але дослідити
й
проаналізувати якість автор
ського активу газети
буде
незайвим. Я вивчав на цей
предмет публікації
1990-го
року.
Як використовують
три
буну газети керівники
ін
ституту?
З семи
проректорів
з
двома публікаціями
висту
пив лише професор
С. Й.
Ткаченко, з тридцяти вось
ми завідуючих
кафедрами
були статті М. А. Філинюка, М. М. Шкодіна, і. Г. Ме
льника, В. і. Бондаря, Я. і.
Кулика, Г. А. Корчинського,
маємо у вузі десять дека
нів — на сторінках газети
вдалось знайти тільки пріз
вище В. Б. Петрова.
За штатним
розкладом
викладацький корпус Інсти
туту — це 600 чоловік,
в
тому числі професорів, док
торів наук 25, доцентів, кан
дидатів технічних наук
—
302. Іншими словами,
по
тужний загін
високоосвіче
них людей. Тим часом, не
було жодної статті за під
писом доктора наук і тіль
ки десять — з авторством
кандидатів. Понад сто чоло
вік об’єднує факультет со
ціально - політичних І гума
нітарних дисциплін і
—
всього сім публікацій за рік.
Прикро та й годі. Це на
зивається
нерентабельним
використанням газети в ін
тересах навчально - вихов
ного процесу, тим паче, що
в редакції працюють
про
фесіональні журналісти,
а
не педагоги. Найтонші сек
рети педагогічної
майстер^
ності їм незнайомі.

дарсвко - побутову — 5, на
теми патріотичного
вихо
вання — 13, ідейно - полі
тичного змісту — 17, про
культуру й мораль —■ 10,
про життя іноземних
сту
дентів — 6 (виступають, пе
реважно, викладачі кафедри
української
і
російської
мов), правове виховання —З, спорт — 6,
пропаганда
особистості — 29, про сту
дентів — 12, .соціологічних
досліджень — 4.
В
нашому колективі не
одна громадська
організа
ція, але я надибав тільки 6
публікацій по лінії парткому,
дві — по лінії
профкому
викладачів і
співробітників
(отака турбота про трудів
ників). три замітки давав у
газету студентський
проф
ком, п’ять — комітет комсо
молу. Лише 11 разів висту
пали на сторінках газети сту
денти, яких на одному ста
ціонарі навчається
понад
п ’ять тисяч.
Обрали ми від свого ко
лективу вісім народних де
путатів у Ради різних ран
гів, а про свою
діяльність
звітував тільки Б. І. Мокін,
тоді, як такі звіти
повинні
бути регулярними і
газета
для цих звітів,
безумовно,
найзручніший
популяриза
тор. Тим більше, що тираж
її — 1500 екземплярів.
Я собі задумався— чому
в нашу газету автора
на
лигачем не затягнеш, а, ска
жімо, у «Вінницьку
прав
ду» не пробитись. Може і
нам створити
гонорарний
фонд?

Який же характер публі
кацій минулого року?
Про учбово - методичну
роботу (не рахуючи фото
знімків) — 19 статей, наукову діяльність — 5, госпо-

М. С И Н Е Л Ь Н И Х ,
працівник
лабораторії
соціологічних
дослід
жень.

Вранці відвіз мене про
фесор Даревич до аеропор
ту в Торонто і посадив на
літак до Монреаля.
Рейсу,
Настав вівторок — день (як я уже розповідав), за
прощання із Канадою, при значеного в моєму квитку,
вітною, процвітаючою краї не було, тому Даревич по
на наступний.
ною, з природними умова садив мене
в аеропорту
ми та кліматом, які на од А за годину
накових широтах нічим не Монреаля мене стрічав уже
відрізняються
від україн  знайомий Богдан Маців. Він
привіз мене до себе додому,
ських.
гостювала також Люд
Фактично, це був уже де де
сятий день перебування
в мила Єфіменко з двома ді
Канаді, але, якщо розділи тьми. Це — відома украти кількість годин перебу їнска актриса, яка в Мон
вання на 24 та скористатись реалі чекала повернення із
класичною формулою пере Сан-Франціско свого чоло
відомого
режисера
бування у відрядженні, яка віка,
гласить, що «день перший ільєнка, котрий поїхав ту
— день
останній:
один ди за міжнародною премією,
день», то я був все-таки т і присудженою йому за фільм

П ІСЛ Я М О ВА , АБО Д ЕН Ь
П ЕРШ И Й — Д ЕН Ь О С ТА Н 
НІЙ: ОДИН Д ЕН Ь.

Рівно десять років тому вийшов перший номер ін
ститутської газети «За інженерні кадри». На цій сто
рінці друкуємо замітки читачів, розповіді про друзів
багатотиражки. Принагідно висловлюємо
вдячність
активним авторам газети, зокрема, ректору інститу
ту, депутату Верховної Ради У Р С Р Б. М ОКІНУ, про
фесорам,
викладачам, співробника*м
А. Ж УКО В У,
С. ТК А Ч ЕН К У , Я, КУЛИКУ, І. ЗА Х А Р О В У , М. С И Н ЕЛ Ь Н И К У , О. В О РО Н Ц О ВУ , 0= М ЕД В ЕД С Ь К О МУ, В. ЧИ Ж И КУ,
В. Д ЕМ ЕШ КУ,
В. БОД НАРУ,
Ж. Х Л И С Т О В ІЙ , Д, П А Р Ф ЕН Ю К , М. С ЕМ ЕН Ю К У ,
С. Л ІС О В О М У, Р. КУТЬКО ВУ, з. ГРО ЗН О М У.

Виходить,
наприклад,
стаття по науці — хай ав
тору платить науково-дос
лідна частина, про
комсо
мольське життя —
комітет
комсомолу...

льки
дев’ять
діб,
тому
події цього заключного дня
я додаю до дня першого.

«Зона», в якому, до речі,
грає роль не тільки Людми
ла , але і старший син Іль
єнка.
Нагодувавши
сніданком,
Богдан Маців
посадив;
у
свій «Шевралет»
Людмилу
Єфіменко
з дітьми і мене
і повіз по визначних міс
цях Монреалю. Були ми на
королівській
горі,
сфото
графувались на пам’ять на
фоні річки Святого Лаврентія та на фоні
Олімпійсь
кого стадіону, поїздили по
місту. Зайшли до торгового
центру, де я під керівницт
вом
Людмили
Єфіменко
накупив
дешевих сувенірів
для дружини, дітей та бли
зьких друзів, і після цього
поїхали в аеропорт. По до
розі
потрапили
в
таку
«пробку»
в зв’язку з ремотними роботами на доро*зі, з якої вибиралися май

ЧАРІВНІ ВИДІННЯ

жився, затаїв дихання і —
о, радість! —
на фотопа
пері з туману почала випли
вати та сама
мальовнича
місцина з обрисами
елек
тростанції; Точно, як
ба
чив, навіть сніжинки такі ж,
але застиглі на льоту.
З того
часу він уже не
розлучався з фотоапаратом,
ИТАЧІ
нашої
газети, тільки міняв їх марки. А пе
мабуть, звернули увагу релік видань, які його дру
на фотознімки В. Очерет- кували, вже й не перелічити:
ного, які час від часу пу&- «Правда». «Радянська
У к
лікуються на
ї ї сторінках. раїна», «Літературна Украї
— Хто він, звідки такі на», обласні газети, журна*гарні сюжети? —
цікавля ли...
ться в інституті.
Працюючи фотокореспон
Відразу скажемо, що Во дентом Тиврівської райгазе^лодимир Федосійович Оче- ти «Маяк»,
В. Очеретний
ретний не студент і не ви одержує запрошення
ви
кладач нашого вузу,
живе давництв
на оформлення
і працює
в Тиврові,
але фотоілюстраціями книг, по
вважає себе другом газети сібників. Він — один з ав*\ присилає
свої фотознім торів подарункового видан
ки.
ня «Краю рідний — Украї
Не перелічити усі друко на», має персональні
ви
вані органи, в яких
публН ставки, більше двадцяти по
куються його роботи.
Для свідчень лауреата
творчих
закоханого
у фотосправу конкурсів.
митця кожна публікація в
Ця розповідь була б не
пресі це — самовираження,
довірлива розмова з людь
ми. А для цього не так важ
ливо, яка газета чи журнал
дасть добро на його знімки
— центральна «Правда», чи
маленька інститутська бага
тотиражка, До речі, передав
він
на суд політехніків ці
лий альбом своїх робіт, зна
ючи, що гонорару не одер
жить — його нема в ба
гатотиражках.
— Вважайте, що зробив
це на знак поваги до Інсти
туту і його газети, — каже
він — Хай майбутні Інжене
ри познайомляться з моїм
доробком, може після цьо
го самі візьмуть в руки ка
меру,
щоб
зафіксувати
якесь чарівне видіння — ї ї
мить, щоб
донести людям
через роки і століття фраг
менти нашого життя...
Фотомайстром Володимир
Федосійович не народився.
Перший
свій знімок він
зробив уже в зрілому віці.
Давно хотілося сфотографу
вати першу в області, елек
тростанцію , збудовану
на
околиці Тиврова. і не
так
саму станцію,
як зимовий
пейзаж, що тут відкривався
очам: верби . вкриті інеєм,
прозору
далину,
скелясті
береги Бугу. Купив просте
нький
«Зорький»,
вибрав
точку і натиснув спуск. К а 
ли проявляв — весь напру

Ч

же годину. Тому на 70 км
автостради
від міста
до
аеропорту залишилось
40
хвилин, і Богдану
Маціву,
як у суботу Березовському,
довелося показати все,
на
що він здатний, як шофер.
Незважаючи
на свій пен
сійний вік. він гнав маши
ну швидко, і впевнено, а в
ній крім
мене,
нагадаю,
сиділа і сім ’я
Людимили
Єфіменко, і здав я свій ба
гаж та білет за п’ять хви
лин до закінчення реєстра
ції.
До речі,
я ніде раніше
не сказав, чому мене саме
Богдан Маців
і зустрічав,
і проводжав
у Монреалі.
Цю місію його
попросила
виконати дружина професо
ра Вінницького пані Іроїда,
яка знаходиться в дружніх
стосунках з дружиною Бог
дана Маціва, мати якої, як
з ’ясувалось,
є уродженкою
Вінниччини. У свою
чергу
дружба між пані Маців^ та
пані Вінницькою обумовлена
дружбою їх доньок,
котрі
разом навчалися
в універ
ситеті.
Політ від Монреалю
до
Москви пройшов
нормам
льно, поряд в кріслі
сидів
Євген
Петросян,
кріслом
попереду — міністр
Бока
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повною, якщо
не згадати
про
ще одне
захоплення
митця — краєзнавство. Ре
зультатом
його постійних
пошуків,
організаторської
роботи стало створення ці
лого ряду історичних І ме
моріальних музеїв, у тому
числі, районного у Тиврові.
якому передав кілька
сот
своїх
фотоекспонатів.
За
його допомогою
створені
музеї в селах Красне, Жахнівка, Івонівці та інших.
Ось уже 15 років В. Ф .
Очеретний разом з дружи
ною створює на скелі біля
Тиврова художню компози
цію, присвячену великій пе
ремозі Радянського нараду
над фашизмом. Використо
вує граніт, дерево, квіти.
Провідними
в творчості
цього
закоханого
в мис
тецтво чоловіка стали
Па
м’ять, екологія, діти,
нав
колишній світ
Пропонуємо
читачам
фотографію В. Ф . Очеретного «Материнство».

А. Н О В ІН С Ь К И Й .

ка за л и
визначні місця містій.
На завершення цієї роз ■та і краю. Як і він мене в
повіді хотів би перш за все І Ватерлоо,
так і я його у
виправити
одну
помилку, [К иєві забезпечив «кишень
допущену мною.
Я писав, ко в и м и » грішми.
що батько професора
Він
Кажу
для того, щоб
у
ницького був розстріляний. |вас, дорогі читачі, не скле
Виявилось, що я не зовсім їлось
враження, що я
в
вірно зрозумів із розпові Рзв’язку з
цією
поїздкою
ді матері професора.
Як ■став довічним
боржником
мене поправив Іван Віннід- Іпрофесора
Вінницького
і
цький, який на моє запро т и ш у ці замітки, так би мо
шення гостив на Україні в в и т и , на замовлення, опла
листопаді, його батько був ч е н е
моїм
перебуванням
засуджений на десять ро ^там. Ні, за перебування там
ків ув’язнення, відсидів
у я розплатився
з професотаборах, повернувся на Ль р ром Вінницьким абсолютно
вівщину і помер, так і
не ідентичним способом, тому
зустрівшись
більше ні
з ці замітки — не плата
за
дружиною, НІ з дітьми.
‘ гостинність, а бажання до
Друге, на що я хотів би нести до вас, шановні чита
звернути увагу, це на
те, чі, моє враження від поба
що за гостинність професо ченого та почутого.
ра Вінницького
я розплат
Звичайно, щось у цих роз
и в с я тим, що напередодні повідях
вам сподобалось,
цієї поїздки так само гос щось ні — це цілком при
тинно приймав на протязі родно.
п ’яти
днів
його доньку
Оксану у Вінниці, а в лис
Дякую всім,
у кого ви
топаді не тільки
приймав стачило терпіння прочитати
професора разом з дружи ці замітки, написані у по
ною у Вінниці, але ще
й їздах під
час поїздки
із
організував
йому подорож Вінниці до Києва і навпаки,
до Кривого Рогу, де
вці в зв’язку з роботою у Вер
ніколи не був і де мої дру ховній Раді УРСР.
зі познайомили професора
із спеціалістами його про Редактор
філю по агломерату та по
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