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Завдяки запуску вивезення відходів “від дверей до дверей” та 
завдяки співробітництву усіх громадян, Порденоне перетворився 
на Комуну - центральне місто Провінції з найвищим рівнем 
роздільного збору в Італії, що дозволило значно скоротити 
передачу відходів на сміттєзвалища та зменшити видатки на їх 
утилізацію.
Для подальшого скорочення вартості послуги та надання більшої 
цінності матеріалам для повторної переробки, Адміністрація 
Комуни, при співпраці з компанією GEA spa, вирішила змінити 
поточну систему збирання відходів у зоні Центру та 
Історичного центру, змінивши частоту та спосіб збирання.

Зокрема, ОСТаТОЧНІ СУхІ ВІДхОДИ вивозитимуться 
один раз на тиждень, як і в іншій частині міста, а ПаПІР Та 
ПЛаСТИК/МеТаЛИ збиратимуться окремо, а не разом та 
продовжуватиметься їх вивезення за системою “від дверей до 
дверей”.

У цій брошурі надається вся інформація щодо кращого 
використання НОВОЇ запропонованої послуги:

ЗБИРАННЯ ВІД ДВЕРЕЙ ДО ДВЕРЕЙ:
СУХІ ВІДХОДИ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕРОБЦІ
ПАПІР/КАРТОН
ПЛАСТИК/МЕТАЛИ

ВУЛИЧНИЙ ЗБІР:
СКЛО
ВОЛОГІ ВІДХОДИ
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СИСТЕМА ВІД ДВЕРЕЙ 
ДО ДВЕРЕЙ
Вивіз відходів “на дому” забезпечує більшу гігієну навколишнього 
середовища та зручність для громадян. Відходи вивозяться 
самими операторами: достатньо виставити спеціальний 
КОНТЕЙНЕР ТА/АБО МІШОК за межі власної домівки, на 
громадську вулицю та на видному місці, за розкладом, як 
зазначено в календарі, що було надано. Контейнери потрібно 
виставляти ЛИШЕ, КОЛИ ВOHИ ЗАПОВНЕНІ.

Великі ДОМОВОЛОДІННЯ збирають СУХІ ОСТАТОЧНІ відходи 
у спеціальні баки для сміття, що призначені саме для цього. 
А виробничі та торговельні підприємства можуть запросити 
контейнери збільшеного об’єму для збирання СУХИХ ВІДХОДІВ, 
ПАПЕРУ та/або ПЛАСТИКУ/МЕТАЛУ, надіславши окремий 
запит на адресу GEA spa.
КОРИСТУВАЧІ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ПОВЕРНЕННЯ БАКІВ ТА/АБО КОНТЕЙНЕРІВ ПІСЛЯ 
ЇХ ВИПОРОЖНЕННЯ, ЗОБОВ’ЯЗАВШИСЬ ЗБЕРІГАТИ 
ЇХ НА ПРИВАТНІЙ ДІЛЯНЦІ.

CARTA
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5.3 Waste-logograms 

The waste-logogram is a graphic element constituted by a simple drawing that indicates in an unambiguous 
way a waste-fraction. The waste-logogram shall be indicated in RAL 9017 "Traffic Black" internally at the third 
waste-frame (see Figure 4 and Table 8). 

)b )a c) d)

Key 

a) waste-fractions Logogram for paper such as magazines, books, etc. (see Table 8) 
b) waste-fractions Logogram for plastic bottles (see Table 8) 
c) waste-fractions Logogram for glass packaging (see Table 8) 
d) waste-fractions Logogram for multi-waste-material: metal, glass, plastic, paper (see Table 8) 

Figure 4 — Examples of waste-logograms 

The waste-logogram is indicative and not exhaustive of the fraction of waste collected. 

Table 8 — Waste-logograms 

Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Mixed waste 
(RAL 7024) 

Mixed Waste 

Paper 
(RAL 5005) 

Magazines, books, graphic 
paper, newspaper, etc. 

ЗБИРАННЯ СУХИХ 
ВІДХОДІВ (ЩО 
НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ 
ПЕРЕРОБЦІ)

До цієї фракції ВКЛЮЧаЮТЬСя:
- відео/аудіо касети
- мішки для пилососів
- cd, dvd та дискети
- іграшки та невеликі предмети з пластику
- черепки кераміки
- лампи розжарювання
- тюбики від зубної пасти, зубні щітки
- одноразові бритви
- підгузники та прокладки
- шприци з ковпачком
- вощений або пластиковий папір, папір для випікання
- синтетичний папір (чеки)
- використана марля, бинти
- ганчірки та тканини
- губки, поролон
- недопалки від цигарок

! НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ УСІ ВІДХОДИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 
ПЕРЕРОБЦІ, ТА ЗБИРАЮТЬСЯ У ІНШІ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ 
РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ.
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Такі відходи, у закритих мішках, вивозяться за системою ВІД 
ДВеРеЙ ДО ДВеРеЙ У ДеНЬ, ЗаЗНаЧеНИЙ В КаЛеНДаРІ 
ДЛя КОЖНОЇ ЗОНИ.

ЖОВТИЙ КОНТеЙНеР виставляється надвір, ЛИШе яКщО 
ВІН ПОВНИЙ, на громадській вулиці, на видному місці, ввечері 
того дня, що передує дню вивозу операторами. Потім кожен 
користувач повинен забрати свій власний контейнер та зберігати 
його на власній території.
Домоволодіння, що мають СПеЦІаЛЬНИЙ БаК ДЛя СМІТТя 
обслуговуються одночасно під час вивезення жовтих бідончиків.

! ВСІ, ХТО МАЮТЬ ЖОВТИЙ КОНТЕЙНЕР, ЯКЩО 
НЕОБХІДНО, МОЖУТЬ ПОПРОСИТИ ЩЕ ОДИН 
ДОДАТКОВИЙ ДЛЯ ПІДГУЗКІВ ТА ПЕЛЮШОК



6

 ЗБИРАННЯ ПАПЕРУ 
 ТА КАРТОНУ

До цієї фракції ВКЛЮЧаЮТЬСя:
- папір (листи, конверти, пакети та ін.)
- картонні коробки
- упаковки Tetra Pak без ковпачків
- газети та журнали
- ксерокопії
- картонні пачки від миючих засобів або продуктів 

харчування
- коробки від піцци без харчових залишків

Не ВКЛЮЧаЮТЬСя:
- полістірол
- пластиковий або вощений або брудний папір
- носовички
- целофан та нейлон
- серветки
- багатошарові пакети
- синтетичний папір (чеки)

! ЯКЩО Є МОЖЛИВІСТЬ, ВИДАЛЯЙТЕ ЗАЛИШКИ 
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ З ПАПЕРУ (ПРОМИВАТИ 
УПАКОВКИ TETRA PAK!). У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ НЕ 
КИДАТИ БРУДНИЙ ПАПІР, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОРУШЕННЮ 
ПРОЦЕДУР З ПЕРЕРОБКИ.
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Table 8 — Waste-logograms 
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Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Mixed waste 
(RAL 7024) 

Mixed Waste 

Paper 
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Magazines, books, graphic 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Packaging (Corrugated 
fiberboard and 

non corrugate fiberboard box, 
bags, beverage cartons, etc.) 

Metals 
(RAL 6034) 

Packaging 
(can, box, aerosol) 

Pot,  cutlery, ironware 

Glass 
(RAL 6005) 

Packaging 
(bottle,  jar, cup) 
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! ДЛЯ МаГаЗИНІВ ТА ТОРГОВеЛЬНИх ПУНКТІВ ДІЄ 
ПОСЛУГА ВИВОЗУ КаРТОНУ ВІД ДВЕРЕЙ ДО ДВЕРЕЙ.

 РОЗКЛАД ТА ДНІ ВИВЕЗЕННЯ ПОВІДОМЛЯЮТЬСЯ 
НАДАВАЧЕМ ПОСЛУГИ: ЩОБ ЗАПИСАТИСЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ 
ДО Gea.

CARTA
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До цієї фракції ВКЛЮЧаЮТЬСя:
- пластикові пляшки та контейнери для рідини
- пакувальний целофан та нейлон
- стаканчики від йогурту
- пластикові коробки для харчових продуктів
- каністри для побутового використання
- лоточки із полістиролу для харчових продуктів
- формовані пластикові контейнери (напр. для яєць, зубних 

щіток, та ін.)
- пакети для покупок та упаковки одягу
- баночки з алюмінію
- банки від консервів, олії, інших продуктів харчування і т.д.
- аерозольні балончики з символом “T” та / або “F” порожні
- бляшанки від харчових продуктів
- харчові лотки з пластика/алюмінію/жерсті/полістирол
- алюмінієві листи
- тарілки і пластикові стаканчики, одноразові
- ремені для перев’язування пакетів
- гачки/вішалки придбані разом з одягом

Не ВКЛЮЧаЮТЬСя:
- одноразові шприци
- пластиковий або вощений або брудний папір
- іграшки або інші предмети з пластику
- футляри від cd/dvd/касет
- пластикові жалюзі
- електричні та будівельні матеріали
- сушарки

 ЗБІР ПЛАСТИКОВОЇ 
 ТА МЕТАЛІЧНОЇ ТАРИ 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Packaging (Corrugated 
fiberboard and 

non corrugate fiberboard box, 
bags, beverage cartons, etc.) 

Metals 
(RAL 6034) 

Packaging 
(can, box, aerosol) 

Pot,  cutlery, ironware 

Glass 
(RAL 6005) 

Packaging 
(bottle,  jar, cup) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Packaging (Corrugated 
fiberboard and 

non corrugate fiberboard box, 
bags, beverage cartons, etc.) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Plastic 
(RAL 1018) 

Bottles 

Packaging 
(film, tray, cup) ….. 

Biowaste 
(RAL 8028) 

Biodegradable garden and 
park waste 

Food and kitchen waste, food 
processing plants waste 

WEEE 
(RAL 4004) 

Bulbs, neon ……. 
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Ці відходи складаються у ПРОЗОРІ МІШКИ ЖОВТОГО КОЛЬОРУ, 
щО НаДаЮТЬСя Gea. Коли вони заповнилися, мішки потрібно 
закрити та розмістити надворі, на ГРОМАДСЬКІЙ ВУЛИЦІ ТА НА 
ВИДНОМУ МІСЦІ В ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЕНЬ ТА ЧАС.

! НАСТУПНІ МІШКИ ПІСЛЯ ПЕРШИХ ОТРИМАНИХ 
ПОТРІБНО БРАТИ У ПУНКТАХ GEA
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ЗБІР СКЛА

До цієї фракції ВКЛЮЧаЮТЬСя:
- пляшки зі скла
- банки зі скла
- інша скляна тара

Не ВКЛЮЧаЮТЬСя:
- склянки
- кераміка
- листи зі скла
- неон
- порцеляна
- дзеркала
- склокераміка (типу пірекс)
- лампочки

! ПЛЯШКИ ТА БАНКИ ВИКИДАЮТЬСЯ ПУСТИМИ, 
ПОМИТИМИ ТА БЕЗ МЕТАЛЕВИХ КРИШОК.

prEN 16403:2012 (E) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Packaging (Corrugated 
fiberboard and 

non corrugate fiberboard box, 
bags, beverage cartons, etc.) 
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(RAL 6034) 

Packaging 
(can, box, aerosol) 

Pot,  cutlery, ironware 

Glass 
(RAL 6005) 

Packaging 
(bottle,  jar, cup) 
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Такі відходи збираються НаСИПОМ (без пакета) у пересувні 
СПеЦІаЛЬНІ БІДОНИ СИНЬОГО КОЛЬОРУ, які знаходяться на 
території комуни.

! ПЛЯШКИ ТА БАНКИ ВИКИДАЮТЬСЯ ПУСТИМИ, 
ПОМИТИМИ ТА БЕЗ МЕТАЛЕВИХ КРИШОК.
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ЗБИРАННЯ 
ОРГАНІЧНОЇ ФРАКЦІЇ 
(ВОЛОГІ ВІДХОДИ)

До цієї фракції ВКЛЮЧаЮТЬСя:
- залишки їжі
- залишки м’яса, риби, нутрощі, шкіра
- черствий хліб
- кістки, рибні кістки
- шкарлупки (горіхів, яєць)
- серветки і паперові рушники
- пакетики або гуща від кави або чаю
- ґрунт для рослин
- невеликі обрізки з кімнатних рослин або з терас, 
 зрізані квіти
- попіл (потухлої деревини)
- наповнювач не синтетичний від домашніх тварин

Не ВКЛЮЧаЮТЬСя всі матеріали, що не є біорозкладними, 
або покоси та гілки в кількостях, що не відповідають місткості 
контейнерів.

prEN 16403:2012 (E) 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Plastic 
(RAL 1018) 

Bottles 

Packaging 
(film, tray, cup) ….. 

Biowaste 
(RAL 8028) 

Biodegradable garden and 
park waste 

Food and kitchen waste, food 
processing plants waste 

WEEE 
(RAL 4004) 

Bulbs, neon ……. 
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Відходи складаються у СеРТИФІКОВаНИх МІШКах, щО 
БІОЛОГІЧНО РОЗКЛаДаЮТЬСя Та КОМПОСТУЮТЬСя 
(папір, Mater Bi або аналогічні матеріали) в СПеЦІаЛЬНІ 
ПеРеСУВНІ ВУЛИЧНІ КОНТеЙНеРИ ЧеРВОНОГО КОЛЬОРУ, 
що знаходяться на території комуни.
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ЗБИРАННЯ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ТА ГІЛОК 

До цієї фракції ВКЛЮЧаЮТЬСя:
- садові рослини
- покоси та обрізки дерев
- листя
- трава
- гілки (сумісні з розміром контейнера)
- ящики з необробленої деревини

Не ВКЛЮЧаЮТЬСя:
- органічні відходи з кухні та столових (ВОЛОГІ)
- все, те що не входить у категорії “зелень та гілки”

Ці відходи можуть бути вивезені ПРИ ПОПеРеДНЬОМУ 
ЗаМОВЛеННІ ПОСЛУГИ ПО ТеЛеФОНУ ГаРяЧОЇ ЛІНІЇ 
(ДеНЬ ВИВОЗУ: ПОНеДІЛОК)

МАТЕРІАЛИ ПІСЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПРИВАТНИМИ ЗЕЛЕНИМИ 
НАСАДЖЕННЯМИ, З ОБМЕЖЕННЯМ ДО 2 М.КУБ., 
МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ БЕЗКОШТОВНО ПОБУТОВИМИ 
КОРИСТУВАЧАМИ У ЦЕНТР ЗБОРУ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА 
ВУЛ. СПЕЦЦАДУРЕ, ЗАМОВИВШИ МІСЦЕ ЗА НОМЕРОМ 
ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ GEA.

ДЛЯ НЕ ПОБУТОВИХ КОРИСТУВАЧІВ ПРОСИМО ВАC 
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ GEA.
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Plastic 
(RAL 1018) 

Bottles 

Packaging 
(film, tray, cup) ….. 

Biowaste 
(RAL 8028) 

Biodegradable garden and 
park waste 

Food and kitchen waste, food 
processing plants waste 

WEEE 
(RAL 4004) 

Bulbs, neon ……. 

Gea   ГаРяЧа ЛІНІя
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РОСЛИННА ОЛІЯ

Передається в еКОЦеНТР по вул. Віа Нуова ди Корва або в 
спеціальні пункти збору:

- Віа Бассано (біля екоострівка)
- Віа Беата Домічілла (біля церкви)
- Віа Каппуччіні (парковка кладовища)
- Віа Карпаччо (супермаркет)
- Віа Даміано Кьеза (біля дому 33)
- Віа делла Феррієра (біля газетного кіоску)
- Віа Галілей (парковка)
- Віале Гріголетті (парковка за PAM)
- Віа Джулія (підземний острівець)
- Віа Латісана (ріг Ларго Червіняно)
- Віа Маджоре (біля шкіл)
- Віа Манцоні (дорога до супермаркету)
- Віа Молінарі (колишня Виставка)
- Віа Муррі
- Віа Поффабро (супермаркет)
- Ларго Сан Джорджо (заїзд супермаркета)
- Віале Тренто (до Пьяцца Різоржіменто)
- Віа Валленончелло (біля церкви)
- Віа Вольт де Кверіні (парковка супермаркету)

Не можна залишати на землі флакони/пляшки, що містять 
рослинну олію.
Після їх випорожнення, тару потрібно викинути в спеціальні 
баки, призначені для роздільного збору упаковки з пластику та 
металлу, або в жовті мішки.
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Medicines 
(RAL 1001) 

Tablets, syrups… 

Vegetable Oil 
(RAL 1001) 

Seed oil, olive oil … 

Wood 
(RAL 1001) 

Pallet, wooden boxes, furniture,  
etc 

Toner 
(RAL 1001) 

(or RAL 3020 if considered 
hazardous waste) 

Cartridge, drums, 

Textiles 
(RAL 1001) 

Linen, rags, clothing 

Tires 
(RAL 1001) 

Car tires, truck tires, bike tires 



16

ЛІКИ, СТРОК 
ПРИДАТНОСТІ ЯКИХ 
СПЛИВАЄ

Викидаються в спеціальні контейнери, що знаходяться поблизу 
аптек.

НЕПРИДАТНІ 
БАТАРЕЙКИ

Викидаються в спеціальні контейнери у формі 
“ТРУБИ”, що знаходяться біля магазинів 
електроніки, в супермаркетах та в деяких торгових 
точках, де продаються нові батарейки 
та акумулятори. 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
LOGOGRAM 

Bulky 
(RAL 1001) 

couches, mattresses, bed 
nets… 

Multi-Waste-Material 
(RAL 4010) 

Metals, Glass, 
Plastic, Paper 

Constructions and demolitions 
(RAL 3020) 

Asbestos 

…….. 
(RAL 3020) 

Paintings and varnish 

Batteries 
(RAL 3020) 

Stilo, Alkaline 

Batteries 
(RAL 3020) 

Lead batteries 



17

ТОНЕРИ ТА КАРТРИДЖІ 
ДЛЯ ФАКСІВ 
ТА ПРИНТЕРІВ

Викидаються в спеціальні контейнери eco BoX, наявні в 
центрах цифрового друку і в магазинах, де продаються тонери і 
картриджі.
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Waste-material 
Waste-fractions 

Example 
English 

Waste-fractions 
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Linen, rags, clothing 
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(RAL 1001) 

Car tires, truck tires, bike tires 
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ЕКОЦЕНТР
Розташований на вул. ВІа НУОВа ДІ КОРВа (дивіться дорожні покажчики до 
вулиці Віа Нуова ді Корва або Віале Тревізо). Режим роботи (за виключенням 
святкових днів):
ПОНеДІЛОК - СУБОТа 08:00 - 12:00
ВІВТОРОК Та ЧеТВеР 14:00 - 17:00
СУБОТа 13:00 - 18:00

Сюди потрібно приносити всі матеріали, які ви не можете викинути у вуличні 
баки, зокрема громіздкі предмети. Спеціалізований персонал координуватиме 
правильне розділення відходів і зможе надати необхідну інформацію.

У ЕКОЦЕНТР можна здати:

- папір та картон
- тару з паперу та картону
- скляну тару та контейнери
- зі скла, бутлі, листи скла, і т.д.
- пластик
- пластикова упаковка (листи, 

коробки та пластикові 
контейнери, поліетиленові 
пакети і полотна і т.д.)

- метал (бляшані контейнери, 
посуд, чорні і кольорові 
метали, металеві сітки і т.д.)

- металеву тару
- деревину, яка не містить 

шкідливі речовини
- дерев’яну тару (також 

пофарбовану)
- великогабаритні відходи
- непрацююче обладнання, 

що містить хлорфторвуглеці 
(морозильні камери, 
холодильники і т.д.)

- електричне та електронне 
обладнання (телевізор, 
монітор, принтер і т.д.)

- побутова техніка (телефони, 
радіо, планшети, зарядки ...)

- харчові олії та жири

- iнші моторні масла, 
трансмісійні масла та мастила

- люмінесцентні лампи та інші 
відходи, що містять ртуть 
(неонові лампи, електронно-
променеві трубки, лампочки і 
т.д.)

- масляні фільтри
- cвинцево-кислотні 

акумуляторні батареї
- покришки
- пестициди (побутового 

використання)
- цитотоксичні і цитостатичні 

препарати
- акумулятори та свинцеві 

акумуляторні батареї, нікель-
кадмієві та ртутні

- фарби, чорнила, клей і 
смоли, що містять небезпечні 
речовини

- змішані упаковки (картриджі та 
тонер для принтерів і т.д.)

- змішане будівельне сміття і бій 
(кераміка, плитка, бетон і т.д.), 
за винятком матеріалів, які 
містять небезпечні речовини

- пробки
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ПОСЛУГА ЗБОРУ НА ДОМУ 
ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ 
ВІДХОДІВ
В якості альтернативи можна замовити послугу ВИВеЗеННя 
На ДОМУ ВеЛИКОГаБаРИТНИх ВІДхОДІВ, платну, яку можна 
замовити, зателефонувавши на гаpячу лінію Gea. ВИВеЗеННя 
ГІЛОК Не ПРОВОДИТЬСя.
ПОСЛУГа Є БеЗКОШТОВНОЮ ДЛя ЛІТНІх ЛЮДеЙ, 
СТаРШИх 65 РОКІВ, ІНВаЛІДІВ Та ОСІБ З ОБМеЖеНИМИ 
МОЖЛИВОСТяМИ, В КІЛЬКОСТІ 3 МІСЦЬ За ОДИН ВИКЛИК 
(ДІЄ ТІЛЬКИ ДЛя ОДНОГО ЗаПИТУ/РІК На ОДНУ РОДИНУ).

Для отримання додаткової інформації:

Здача відходів у ЕКОЦЕНТР проводиться безкоштовно тільки 
для жителів Комуни Порденоне.
Для ідентифікації жителів необхідно пред’явити посвідчення 
особи з фотографією та слідувати інструкціям менеджера.

ПІДЗЕМНІ ОСТРІВЦІ
На території комуни, для звичайного збору відходів з ПаПеРУ, 
ПЛаСТИКа/МеТаЛа Та СКЛа, у розпорядженні городян і 
комерційних підприємств є підземні острівці, які розташовані 
в БОРГО СаН аНТОНІО, ВУЛ. ЛУЇДЖІ ПаОЛІ, ВУЛ. ДеЛЬ 
МаЛІО, ВУЛ. ДЖУЛІя Та ВУЛ. ГОРІЦІя. Відходи потрібно 
кидати всередину завантажувальних горловин і ні в якому разі 
не залишати на землі.

Gea   ГаРяЧа ЛІНІя



www.gea-pn.it
(для отримання детальної інформації про здачу відходів, 

зокрема див. “Куди це викинути” і “Riciclabolario”)

   ГаРяЧа ЛІНІя

За підтримки та співробітництва компанії 


