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Святкування дня залізничника та автомобіліСта

«День Залізничника»

Своє професійне свято залізничники України 
відзначають на початку останнього осіннього місяця, а 
саме 4-го листопада. Ініціатором цієї дати в українських 
календарях виступила Львівська залізниця. 4-го листопа-
да, в далекому 1861-му році, коли сучасний український 
Львів знаходився під протекцією Австро-Угорської 
імперії, на залізничний міський вокзал прибув перший 
пасажирський состав, що носив назву «Ярослав». За су-
часними мірками це був справжній поїзд міжнародного 
сполучення, що відкрив сучасну історію української 

залізниці. Він курсував між Віднем і Львовом, перети-
наючи місто Краків і Перемишль.  За даними проекту 
DilovaMova.com, професійне свято - День залізничника, 
враховуючи значення залізничного сполучення для роз-
витку державної економіки і промисловості, був відомий 
ще з дореволюційних часів. У царській Росії цей День 
був встановлений з 1896-го року згідно наказу № 68 
міністра шляхів сполучення князя Михайла Хилкова і 
відзначався 28-го червня за старим стилем або 9-го лип-
ня за новим стилем.  Радянські власті також приділяли 
особливу увагу вшануванню цього професійного дня і 

постановою ЦВК СРСР, датованою 28-го липня 1936-го 
року, це свято було встановлене на 30-е липня. У 1940-
му році, за рішенням Ради Народних Комісарів СРСР, 
Всесоюзний день залізничника був перенесений на пер-
шу неділю серпня, а з початку 80-х років був перейме-
нований в «День залізничника».  З утворенням нових 
незалежних держав, які з’явилися на пострадянському 
просторі і необхідністю розвитку власної законодавчої 
бази, це професійне свято в Україні було закріплено Ука-
зом Президента № 257/93-рп від 15-го липня 1993-го 
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року, але по колишньому відзначалося в першу серпневу 
неділю. Так тривало включно до 2002-го року. Потім, у 
зв’язку з клопотанням нового генерального директора 
шляхів сполучення Георгія Кірпи, який вступив на цю 
посаду з 2000-го року, цей день був перенесений на 4-е 
листопада. Відповідний Указ українського Президента 
№ 1140/2002 «Про внесення змін до Указу Президен-
та України від 15-го липня 1993-го року № 257/93-рп», 
був підписаний 11-го грудня 2002-го року.  Працівники 
українських залізний доріг щодня вкладають свою 
працю і діляться своєю любов’ю у справі, яка слу-
жить на благо всієї української держави. Зі святом Вас, 
працівники залізницьУкраїни!

«День Автомобіліста»

Одного разу хтось колись вига-
дав це прекрасне диво - колесо. І, 
поїхали! Назвіть хоча б одну сучасну 
людину на землі, з якою ви б особи-
сто були знайомі, і яка жодного разу 
в своєму житті не користувалася б 
цим диво-винаходом. Одне з самих 
широких застосувань використан-
ня колеса - це всілякі транспортні 
засоби, більша частина яких, це 
автотранспорт. Не варто забува-
ти і про те, що саме автотран-
спорт є на сьогоднішній день 
найбільш небезпечним засобом 
пересування. Як можна не бути 
професіоналом у справі, яку ти 
любиш? Це просто неможли-
во! Відповідальність, любов і 
професіоналізм. Це відмінна 
риса всіх без винятку водіїв, а хто не має її, той і 
не водій. Враховуючи масовість цієї цікавої професії, її 
популярність і привабливість, в віддаляючемся від нас 
1980-му році, а саме - 1-го жовтня Президія Верховної 
Ради СРСР видала Указ «Про святкові і пам’ятні дні» № 
3018-Х, в якому окрім іншого засновувалося і професійне 
свято «День автомобіліста», більш відоме в народі, як 
«День водія». Датою святкування цього професійного 

свята стало тоді остання неділя жовтня. Час йде впе-
ред, і замість «Великого і Могутнього» виникла низка 
незалежних держав. Однак, ставша популярною і гаря-

че улюбленої традицією в народі святкування 
Дня автомобіліста пережило 
ці глобальні зміни. І звичайно 
ж це не залишилося без уваги 
відповідного нового законодав-
ства суверенних держав. Так, на-
приклад, в Україні цей день був 
закріплений Указом Президента 
України від 13-го жовтня 1993-
го року № 452/93 і відзначається 
щорічно також в останню неділю 
жовтня. Бажаємо Вам безпечної 
їзди, надійної роботи всіх вузлів і 
агрегатів, а також здоров’я, успіхів 
у праці та сімейного щастя! Зі свя-
том автомобіліста! В 2013 році 
День автомобіліста припадає на 27 
жовтня. Тож святкування цих свят 
відбулося у Чернівецькому транс-

п о р т - ному коледжі об’єднали ці дві дати і 31 
жовтня відсвяткували своє, подвійне, професійне свято. 
Транспорт важлива ланка інфраструктури країни, яка має 
стратегічне значення. Від технічного стану та ефективної 
експлуатації залізничних та автомобільних шляхів зале-
жить безперебійне сполучення між регіонами України 
та зарубіжжя, а також надійна доставка пасажирів та 
вантажів, укріплення економіки. На транспорті завжди 
працювали і працюють висококваліфікаційні фахівці, 
справжні професіонали. Сьогодні ми вшановуємо Вашу 
нелегку, наполегливу працю.  Бажаємо  Вам, шановні 
працівники залізничного та автомобільного транспорту, 
міцного здоров´я, щастя, добра і благополуччя. Нехай на 
життєвих та професійних перехрестях в усьому і завжди 
вас супроводжує зелене світло.

статтю підготовив: Коцюбан О.Л. та Глевич Т.В.
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кримінальна відповідальніСть неповнолітніх 

Відповідальність неповнолітніх
згідно з Кримінальним та Адміністративним кодексами

України
Знання Кримінального кодексу України завжди знадобляться Вам у житті, бо інколи людина може 

скоїти дії, які є порушенням закону, не уявляючи, яка відповідальність за це передбачена, або думаючи, 
що все минеться. В якій би ситуації Ви не опинились, пам ‘ятайте три правила:

1. Бережи своє життя!
2. Бережи своє здоров’я!
3. Не вступай у конфлікт із Законом!
Пропоную Вам уважно прочитати основні витяги 

з Кримінального кодексу України, що стосуються 
відповідальності неповнолітніх і будемо впевнені, 
що вони ніколи не будуть застосовані саме до Вас.

Стаття 11. Поняття злочину
1. Злочином є передбачене КК України 

суспільне небезпечне винне діяння (дія або
бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.
2. Не є злочином дія або бездіяльність, яка 

хоча формально і містить ознаки будь-
якого діяння,   передбаченого КК України, але 

через малозначність не становить
суспільної небезпеки, тобто не заподіяла   і не могла заподіяти істотної 

шкоди •
фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.
Стаття 12. Класифікація злочинів
1. Залежно   від  ступеня  тяжкості  злочини   поділяються    на злочини невеликої
тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання  у  виді
позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м’яке покарання.
3. Злочином середньої тяжкості є злочин,   за який передбачене покарання у виді
позбавлення волі на строк не більше п’яти років.
4. Тяжким злочином є злочин,  за який передбачене покарання у виді позбавлення
волі.на строк не більше десяти років.
5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який  передбачене покарання  у виді
позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Стаття 22. Вік, з якого може наставати 
кримінальна   відповідальність

1. Кримінальній   відповідальності   
підлягають особи,   яким до вчинення злочину

виповнилося шістнадцять років.
2. Особи,  що вчинили злочини у  віці  від 

чотирнадцяти до шістнадцяти років,
підлягають кримінальній відповідальності лише 

за умисне вбивство (статті 115-
117),   посягання   на  життя  державного  чи     

громадського діяча,     працівника
правоохоронного  органу,     члена   громадського     

формування     з        охорони
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громадського   порядку   і державного   кордону   
або військовослужбовця, судді,

народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх 
діяльністю,    пов’язаною із

здійсненням правосуддя, захисника чи представ-
ника особи у зв’язку з   діяльністю,

пов’язаною   з    наданням    правової   допомоги, 
представника іноземної держави

(статті 112,   348,   379, 400, 443), умисне тяжке 
тілесне ушкодження (стаття 121,

частина третя статей 345, 346, 350, 377, 398), 
умисне середньої тяжкості тілесне

ушкодження (стаття 122,  частина друга статей 
345,  346, 350, 377, 398), диверсію

(стаття 113), бандитизм (стаття 257), терористич-
ний акт (стаття  258), захоплення

заручників    (статті    147   і   349), зґвалтування     (стаття    152),    насильницьке
задоволення   статевої пристрасті неприродним способом   (стаття   153),   крадіжку
(стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262,308), розбій
(стаття   187,   частина третя  статей  262,    308), вимагання (статті 189,  262, 308),
умисне знищення або пошкодження .майна (частина друга статей 194,   347,   352,
378, частини друга та третя    статті    399),    пошкодження шляхів сполучення  і
транспортних засобів (стаття 277),   угон або захоплення   залізничного   рухомого
складу,    повітряного,    морського    чи річкового судна (стаття 278), незаконне
заволодіння   транспортним засобом (частини друга, третя статті 289), хуліганство
(стаття 296).
Стаття 98. Види покарань
1. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути
застосовані такі основні види покарань:
1) штраф;
2) громадські роботи;
3) виправні роботи;
4) арешт;
5) позбавлення волі на певний строк.
2. До     неповнолітніх    можуть    бути   застосовані   додаткові покарання у виді
штрафу та  позбавлення   права обіймати  певні   посади або займатися  певною
діяльністю.
Стаття 115. Умисне вбивство
1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, -карається позбавленням 

волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
2. Умисне вбивство:
1) двох або більше осіб;
2) малолітньої дитини або жінки, яказавідомо для винного перебувала у стані
вагітності;
3) заручника;
4) вчинене з особливою жорстокістю;
5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;
6) з корисливих мотивів;
7) з хуліганських мотивів;
8) особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією
особою службового або громадського обов’язку;
9) з  метою  приховати інший злочин або полегшити його
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вчинення;
10) поєднане  із  зталтуванням  або  насильниць-

ким     задоволенням  статевої
пристрасті неприродним способом;
11) вчинене на замовлення;
12) вчинене за попередньою змовою групою 

осіб;
13) вчинене    особою,    яка раніше вчинила 

умисне вбивство,    за винятком
вбивства, передбаченого статтями 116-118 КК 

України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти 

до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням 
волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому 
пунктом 6 частини другої цієї статті.

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних 

правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121-127, частинами першою і другою статті 130, ча-
стиною другою статті 156, статтями 173, 174, 185, 190-195 КУпАП,вони підлягають адміністративній 
відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи 
правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені стат-
тею 185 можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-1,КУпАП.

Шановні студенти, маю надію, що дану інформацію Ви візьмете до уваги, зробите певні висновки і 
ніколи дані норми не будуть застосовані  до Вас.

25 жовтня 2013 року  у коледжі проходили батьківські збори на тему «Підліток і відповідальність. 
Профілактика правопорушень».

Мета яких розглянути статистичні, психологічні дані з проблеми; з’ясувати причину здійснення право-
порушень; знайти засоби профілактики правопорушень і вдосконалити вміння щодо їхнього застосування 
в практичній діяльності.

На зборах виступили : заступник директора з виховної роботи Глевич Т.В., практичний психолог Кри-
вохижа Т.В., вихователь гуртожитку Маковій С.А., майор міліції  Ногорняк Я.Т.

Заступник директора з виховної роботи
Глевич Т.В.

  хелловін по-нашому

31 жовтня студенти Чернівецького транспортно-
го коледжу святкували Хелловін.

Цього дня наші студенти довели, що не лише вив-
чають іноземні мови, а й вміло переймають звичаї 

інших країн, приєднуються до їхніх традиційних 
свят.

Хол другого поверху оздобили декораціями, 
що відповідали тематиці свята – на стінах 
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причаїлись кажани, павуки, привиди, звідусіль на 
усіх  споглядали страхітливі «обличчя» гарбузів. 

Стіннівки з 
містичними гас-
лами навіювали 
о с о б л и в и й 
настрій. Костюми 
учасників вражали 
оригінальністю. 
Серед них були 
смерть, відьма, 
монстр. На 
учасників та го-
стей свята (а серед них були і директор коледжу  і 
викладачі та співробітники нашого навчального 
з а - кладу) че-

кали  роз-
ваги, роз-
гадування 
кро свор-
ду,  пісні,  
частуван-
ня соло-
дощами, 
все що 

ілюструвало традиції Хелловіну. На-
вколо панувала тепла та дружня атмосфера. Як 
відомо, Хелловін, що проходить в ніч з 31 жовтня 
на 1 листопада, найгучніше святкується у Сполуче-
них Штатах Америки, Канаді, Ірландії та Великій 
Британії. У цей день діти в очікуванні цукерок 
ходять від будинку до будинку з вигуками  «Trick 

or treat!» («Пригощай, або пожалкуєш!»), мо-
лодь і дорослі відвідують тематичні костюмовані 

вечірки, прикрашають оселі, розводять вогнища, 
розповідають моторошні історії, переглядають 

фільми жахів тощо.  

Одним із головних атрибутів 
свята є «Ліхтар Джека» – гарбуз  
з вирізаним страшним обличчям 
в якому горить вогник і який 
символізує злого духа і водночас 
вогонь який його відлякує.  Про 
цей символ розповідає нам ле-
генда про п’яничку Джека, ду-
шою котрого хотів заволодіти 

диявол. Але Джек зумів обхитрити його і зумів 
домовитись про те що диявол не забере його душу 
п і с л я смерті. Коли Джек по-
м е р 
Б о г н е 
посе- лив 

грішного п’яницю у раю, а диявол 
прогнав Джека з пекла, виконавши свою обіцянку. 
Довкола була темрява і диявол дав тліючий вуглик 
п’яничці, який його поставив у гарбуз, щоб не за-
дуло вітром. Джек вирушив в свою вічну подорож і 
являється символом проклятої душі. 
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новини Спорту

турнір з counter strike 1.6.

У християнській культурі це свято вважається 
Днем усіх святих. Святкування Хелловіну похо-
дить від стародавніх кельтів Ірландії та Шотландії. 
Традиції свята, яке відносно недавно відзначали 
лише в США і Канаді, сьогодні поширилися  майже 
усією Європою. Для України свято Хелловін нове, 
проте з кожним роком воно набуває все більшої 
популярності серед молоді.

Українські студенти та викладачі кожного року 
доводять, що можуть святкувати Хелловін не 
гірше, ніж американці чи британці. Всі отримали 
неймовірне задоволення від дійства й з нетерпінням 
чекають на наступне святкування Хелловіна в на-
шому коледжі.

статтю підготовила: Палига У.Р.

Пройшов ще один місяць нашого навчання в коледжі, відбулося бага-
то цікавого. Також за традицією в нашому навчальному закладі, кожного 
року в жовтні проводиться змагання з футболу. Всі групи змагалися між 
собою.

Переможцями даного змагання стали:

1 курс - 15 «РА» група;

2 курс – 27 «ОП» група;

3 курс – 33 «ВГ» група;

4 курс – 44 «ВГ» група;

У фіналі зійшлися чотири команди і вони зіграли між собою. Переможцями з цих команд стала – 33 
«ВГ». Вони пройшли важкий шлях до перемоги, зіграли з багатьма командами і все ж таки вони здобули 
перемогу. Організаторами змагань були вчителі з фізичного виховання: Остапюк Іван Степанович, Русаль 
Петро Васильович та Маслюк Володимир Романович, окрім цього, саме вони і були суддями на футболь-
них змаганнях.

Також будуть нагороди за зайняті призові місця:

1 місце зайняла група: 33 «ВГ».

2 місце зайняла група: 44 «ВГ».

3 місце зайняла група: 27 «ОП».

Вітаємо переможців, і побажаємо їм не здавати свої позиції, а переможеним тренуватися і пробувати 
свої сили в наступному році!  

статтю підготовив: Косован Д.

30 жовтня 2013 в ДВНЗ «Чернівецький Транс-
портний Коледж» відбувся турнір між групами 
з комп’ютерної гри «Counter Strike» 1.6. Турнір 

відбувся у 213 аудиторії о 15:30 годині. У турнірі 
прийняли участь 8 груп по 3 людини з групи. На да-
ному турнірі домінуючим був перший курс, коман-
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творча СамодіяльніСть наших Студентів

ди з якого 1 і 2 місце. У фіналі зустрілися 15 і 17 групи. Виграш-
ною командою даного двобою стала 17 група, яка без труднощів 
обіграла 15 групу. Призовий  фонд був розділений таким чином:

1 місце – 120 (грн);
2 місце – 75 (грн) ;
3 місце – 30 (грн);
В подальшому плануємо проводити турніри більших 

масштабів.
Однозначно хочемо подякувати за підтримку:
Тодорука Любомира Дмитровича та Поповича Мирослава Ми-

хайловича.
Організатори:
Студенти 22 групи «КГ» Діділівський Микола Миколайович та 

Камишев Ярослав Вікторович. 

статтю підготовив: Діділівський М.М. та Камишев Я.В.

***
мама -це най дорожче в мене 
мама-це вся яскравість в небі
мама-це затишок у хаті
мама,для мене і для брата 
мама-як зіронька вечірня 
мама-така ласкава і ніжна
мама,як хмарочка в небі 
мама,для тебе і для мене 
мама-єдиний скарб у світі
мама-це вся пахучість квітів
мама-це співи соловейка
мама,матусенька і ненька
мама свою любов віддала 
мама житя подарувала
мама-це вся квітучість саду
мама,як грона винограду
мама найяскравіше сонце
мама як промінь у віконце!

***
Час тікає, його не наздогнати
Хоча, як сміло й вправно треба гнати
І нові зустрічі і друзі і кохання
І не рішучі кроки і малі бажання

Усе це в нас звичайно буде, 
І доброта і вірність які не забудем
Найкращі друзі шкільні роки
І та любов, яку першу знайшли

Як швидко і не минуче це проходить
І час летить, він ніби нас обходить
Не встиг ти оглянутись, як уже...
У відображення обличча вже старе

Й ніби нічого ти не встиг зробити 
Не встиг ти покохати й полюбити
Не встиг зустріти ту яку кохав
Час пролетів його ти не догнав!

Автор: Голіней В.М.
рідна мова

Скільки доріг вона пройшла
Скільки людей вона навчила
Як складно вона розвивалась
Скільки народів підкорила

Про неї у книжках писали
ЇЇ оспівували у піснях
Про неї історіїї складали
ЇЇзгадали і в віршах

Яка ж вона для нас рідненька
Яка ж вона для нас близька
Як наша мама, наша ненька
Така ж ласкава і нечужа

Ти наша мова рідна, загадкова
Така чарівлива, неждана і казкова
й кожний народ любить тебе по 
свому

І прославляє тебе в піснях і 
гімнах по новому
Тому тебе ми називаєм рідна
І нашої любові ти завжди 
гідна
Тому тебе ніколи не забули
І завжди у серцях носити 
будем!
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новини для залізничників

новини для автомобіліСтів

Південно-Західна залізниця працевлаштувала 
731 випускника 2013 року. Маючи на меті якісне 
кадрове забезпечення галузі, Південно-Західна 
магістраль продовжує працевлаштовувати моло-
дих спеціалістів. Так, за 3 квартали 2013 року в 
підрозділах Південно-Західної залізниці отримали 
своє перше робоче місце 214 молодих спеціалістів 
– випускників вищих навчальних закладів, а та-
кож 517 випускників професійно-технічних на-
вчальних закладів, 19 з яких є сиротами. Цьогоріч 
залізниця направила на навчання 96 абітурієнтів, 
58 з яких стали студентами денного відділення на 
умовах цільового прийому. Наразі фахівців різних 
профілів для Південно-Західної магістралі готують: 
Державний економіко-технологічний університет, 
Вінницький транспортний коледж, Київський 
електромеханічний коледж та Київський коледж 
транспортної інфраструктури. Крім того, залізниця 
постійно навчає своїх працівників, відправляючи їх 
на курси підвищення кваліфікації. З початку 2013 

року такі курси при вищих навчальних закладах 
закінчили 690 керівників та фахівців. Підвищення 
кваліфікації проведено і для 3576 робітників, а ще 
790 робітників було перепідготовлено.

Інформацію взято з сайту: www.magistral-uz.com.ua

У січні-жовтні виробництво автотранспорту в 
Україні скоротилося на 43% до 38 тис. 249 штук, 
повідомляє асоціація Укравтопром.

 З них легкові авто склали 34 тис 918 шт. (-43,2% 
до минулого року), комерційні автомобілі - 1 тис 
551 шт. (-43,3%), автобуси - 1 тис 780 шт. ( -37,6%).

  При цьому , за попередніми даними, в жовтні 
в Україні було вироблено на 41,6% більше транс-
портних засобів ( 5 тис. 372 штук), ніж у вересні, 
і на 24,2% менше, ніж у жовтні 2012-го. Випуск 
комерційних автомобілів склав 217 одиниць 
(+10,2% і +16,7% відповідно), автобусів - 244 

одиниці (+15% до вересня, але - 31% до жовтня 
2012 року).

  Нагадаємо, поточний рік ознаменувався низ-
кою ініціатив влади щодо захисту вітчизняного ав-
топрому. 14 березня Україна ввела додаткові мита 
на імпорт легкових автомобілів у розмірі 6,46%-
12,95%. 1 вересня 2013 року набув чинності закон 
про внесення змін до Податкового кодексу щодо 
сплати екологічного податку за утилізацію знятих 
з експлуатації транспортних засобів. При цьому 
закон передбачає особливі умови для українських 
автовиробників з повним циклом виробництва. 

інформацію взято з сайту: ua.korrespondent.net
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день українСької пиСемноСті

День украї́нської писе́мності та мо́ви 
— свято, яке щороку відзначається в Україні 
9 листопада. За право- славним календарем 
— це день вшанування пам’яті Преподобного 
Нестора-Літописця — послідовника творців 
слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Свято 
встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент 
України Леонід Кучма на підтримку ініціативи гро-
мадських організацій та з урахуванням важливої 
ролі української мови в консолідації українського 
суспільства видав Указ № 1241/97 «Про День 
української писемності та мови». В Указі за-
значено: «Установити в Україні День української 
писемності та мови, який відзначати щорічно 9 ли-
стопада в день вшануван- ня пам’яті Преподобного 
Не стора-Літописця» . На честь цього дня була 
проведена олімпіада з данного свята. Участь в 
олімпіаді брав студент 22 групи «КГ» Коцюбан 
Олександр Ленідович. Викладач який підготував данного студента до олімпіади - викладач української 
мови та літератури: Чупрун Єлизавета Петрівна. У Чернівецькому вищому професійному училищі 
радіоелектроніки відзначили День української писемності та мови.Як повідомляють у Департаменті 
освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької ОДА, до святкування долучилися учні і працівники на-
вчального закладу. В училищі влаштували святковий концерт.Окрасою свята стала театральна постановка 
«Фараони» за мотивами п’єси О.Ф. Коломійця. Дотепні українські жарти, колоритні персонажі передали 
самобутність українського народу. Напередодні концерту відбувся благодійний ярмарок, який відзначився 
різноманіттям товарів, конкурсів та цікавих розваг. Учні-учасники ярмарку проявили свої кулінарні, 
організаторські, творчі та підприємницькі здібності. Найактивніші учасники ярмарку отримали солодкі 
подарунки. У результаті акції зібрали 1548 гривень. Кошти були зібрані для надання благодійної допомоги 
самотнім матерям.

статтю підготовив Коцюбан О.Л.


