
Додаток 2
до колективного договору 
на 2021-2025 р.р.

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС України

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі -  правила) для 
працівників Дніпропетровського науково-дослідного експертно- 
криміналістичного центру МВС України (надалі -  НДЕКЦ) розроблено 
відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України (далі -  
КЗпП), інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини.

1.2. Правила визначають загальні положення щодо організації 
внутрішнього трудового розпорядку НДЕКЦ, режим роботи та забезпечення 
раціонального використання його робочого часу.

1.3. Метою правил є:
1.3.1. Забезпечення належної організації праці.
1.3.2. Зміцнення трудової дисципліни.
1.3.3. Створення належних, безпечних і здорових умов праці.
1.3.4. Підвищення продуктивності й ефективності праці.
1.3.5. Забезпечення раціонального використання робочого часу.
1.4. Трудова дисципліна в НДЕКЦ ґрунтується на засадах сумлінного та 

професійного виконання працівниками своїх обов’язків, створення належних 
умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, 
заохочення за результатами роботи.

1.5. Правила затверджуються загальними зборами трудового колективу за 
погодженням Дніпропетровської обласної організації ПАП ОВС України 
(надалі - профспілкова сторона).

1.6. Правила доводяться до відома всіх працівників, які працюють у 
НДЕКЦ, під особистий підпис.

II. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

2.1. Працівники повинні дотримуватися вимог етичної поведінки.
2.2. У своїй роботі працівники повинні дотримуватися принципів 

професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну 
честь і гідність.

2.3. Працівники повинні уникати нецензурної лексики, не допускати 
підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви 
зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
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2.4. Під час виконання своїх посадових обов’язків працівники повинні 
дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти 
принциповість і витримку.

III. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ І ЗВІЛЬНЕННЯ
ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Право приймати на роботу, переводити і звільняти працівників має 
директор НДЕКЦ або особа, яка тимчасово виконує його обов’язки.

3.2. Директор НДЕКЦ укладає трудові договори з працівниками:
3.2.1. На невизначений строк (безстрокові).
3.2.2. На визначений строк (строкові).
3.3. Строкові трудові договори з працівниками укладають, якщо трудові 

відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням 
характеру подальшої роботи, умов її виконання або інтересів працівника.

3.4. Під час прийняття на роботу працівнику може бути встановлено 
випробування відповідно до вимог ст. 26-28  КЗпП. Контроль за проходженням 
випробування працівником покладають на безпосереднього керівника. У 
перший день роботи працівника безпосередній керівник:

3.4.1. Складає план проходження випробування, у якому зазначає перелік 
завдань на період випробування, строки їх виконання, очікувані результати.

3.4.2. Ознайомлює працівника з планом проходження випробування під 
підпис і надає йому примірник плану. Під час проходження випробування за 
потреби безпосередній керівник подає директору НДЕКЦ або заступнику 
директора який, який спрямовує, координує та контролює діяльність 
ініціативного підрозділу доповідні записки. За результатами їх розгляду 
працівнику пропонують надати письмові пояснення.

Якщо протягом строку випробування виявлено невідповідність працівника 
роботі, на яку його прийнято, безпосередній керівник працівника подає 
доповідну записку директору НДЕКЦ або особі, яка тимчасово виконує його 
обов’язки не пізніше семи днів до завершення випробування. Остаточне 
рішення про відповідність (невідповідність) працівника виконуваній роботі 
ухвалює директор НДЕКЦ. Якщо директор НДЕКЦ або особа, яка тимчасово 
виконує його обов’язки дійшов висновку про невідповідність працівника посаді 
(виконуваній роботі), він має право звільнити працівника протягом строку 
випробування, письмово попередивши його про це за три дні. Звільнення за 
результатами випробування оформляють наказом директора НДЕКЦ на 
підставі пункту 11ст. 40 КЗпП.

3.5. Для оформлення трудових відносин громадянин зобов’язаний надати:
3.5.1. Паспорт (копію власного паспорту, ID картки та близьких родичів).
3.5.2. Трудову книжку, оформлену в установленому порядку (крім осіб, які 

працевлаштовуються вперше або за сумісництвом).
3.5.3. Документи про освіту з додатками та довідкою навчального закладу 

про підтвердження навчання.
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3.5.4. Довідку Державної фіскальної служби про присвоєння 
реєстраційного номера облікової картки платника податків.

3.5.5. Довідку про стан здоров’я (висновок ЛКК).
3.5.6. Довідку перевірки за обліками МВС про притягнення до 

кримінальної відповідальності, наявність не знятої чи не погашеної судимості 
та перебування в розкушу.

3.5.7. Характеристику з останнього місця роботи, навчання, служби, місця 
проживання.

3.5.8. Копії свідоцтв (про народження, шлюб, розлучення) громадянина та 
його близьких родичів.

3.5.9. Сертифікат нарколога.
3.5.10. Сертифікат психіатра.
3.5.11. Анкета та автобіографія заповнюється власноруч.
3.6. Окремі категорії громадян додатково надають:
3.6.1. Військовий квиток або тимчасове посвідчення 

військовозобов’язані.
3.6.2. Посвідчення про приписку до призовної дільниці -  призовники.
3.6.3. Довідку до акту огляду МСЕК та індивідуальну програму 

реабілітації -  особи з інвалідністю.
Приймати на роботу без цих документів заборонено.
Особи, які мають право на пільги у сфері праці, під час прийняття на 

роботу подають підтвердні документи.
До початку роботи працівник має надати фотокартки для оформлення 

особової картки за типовою формою П-2 та для скороченої особової справи.
3.7. Якщо робота вимагає спеціальних знань, роботодавець має право 

вимагати від кандидата подання диплома (іншого документа про освіту або 
професійну підготовку).

3.8. У  випадках, передбачених законодавством, також подають документ 
про стан здоров’я й інші документи.

3.9. Прийняття на роботу оформляють наказом директора НДЕКЦ, з яким 
працівник ознайомлюється під особистий підпис.

3.10. Підставою для видання наказу є заява про прийняття на роботу.
3.11. Для осіб, які працюють понад п’ять днів, ведуть трудові книжки. 

Запис про період роботи за сумісництвом вносять до трудової книжки за 
бажанням працівника на підставі його заяви та довідки з місця роботи за 
сумісництвом.

Якщо до вступу на навчання особа не мала трудової книжки і НДЕКЦ, є 
першим'місцем її роботи, сектор кадрового забезпечення вносить до трудової 
книжки запис про час навчання у закладах вищої освіти та в аспірантурі. 
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудову книжку оформляють на 
підставі відповідної заяви не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

3.12. Під час прийняття на роботу працівника:
3.12.1. Ознайомлюють із Правилами та колективним договором.
3.12.2. Ознайомлюють із посадовою інструкцією та роз’яснюють його 

права й обов’язки.
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3.12.3. Інформують під особистий підпис про умови праці на робочому 

місці.
3.12.4. Інструктують щодо техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни 

праці та протипожежної охорони.
3.12.5. Повідомляють про необхідність збереження службової таємниці.
3.12.6. Інформують про пропускний режим режиму на території та до 

адміністративної будівлі НДЕКЦ.
3.12.7. Ознайомлюють з обмеженнями, які передбачені ст. 22-27 Закону 

України «Про запобігання корупції»; зобов’язанням щодо неупередженості, 
недискримінаційності й об’єктивності діяльності; зобов’язанням про 
нерозголошення конфіденційної інформації та відомостей, що містять службову 
інформацію або персональні дані; пам’яткою працівника НДЕКЦ, який керує 
службовим або власним транспортним засобом; із вимогами Закону України 
«Про запобігання корупції» у частині електронного декларування; Правилами 
військового обліку призовників і військовозобов’язаних.

3.12.8. Попереджають про зобов’язання особи, яка припиняє діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування в 
частині декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового 
характеру.

3.12.9. Особи, які вперше призначаються на посаду судового експерта 
після отримання відповідної кваліфікації, складають Присягу експерта; 
ознайомлюються з правами й обов’язками експерта; попереджаються про 
кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від виконання 
покладених на експерта обов’язків і за завідомо неправдивий висновок.

3.13. Дію трудового договору може бути припинено з ініціативи 
працівника, роботодавця та з інших підстав, передбачених законодавством 
України (зокрема, за ст. 7, 36, 38, 39, 40, 41 КЗпП), із дотриманням процедури й 
умов звільнення, визначених законодавством.

3.14. У день звільнення роботодавець видає працівнику належно 
оформлену трудову книжку і здійснює повний розрахунок із ним. Якщо 
працівник відсутній на роботі в день звільнення, сектор кадрового забезпечення 
цього ж дня надсилає працівникові поштове повідомлення із акцентуванням 
необхідності отримання трудової книжки. Трудову книжку може бути 
надіслано рекомендованим листом із повідомленням про вручення на підставі 
заяви працівника із зазначенням поштової адреси, на яку слід переслати 
трудову книжку. Пересилання трудової книжки за кордон заборонено. Трудову 
книжку звільненого працівника може бути видано іншій особі на підставі 
паспорта та нотаріально посвідченої довіреності. Записи про причини 
звільнення вносять до трудових книжок у чіткій відповідності до 
формулювання чинного законодавства. Днем звільнення вважають останній 
день роботи.

3.15. У  разі звільнення з ініціативи роботодавця працівнику видають 
засвідчену копію наказу про звільнення. В інших випадках засвідчену копію 
наказу про звільнення видають на вимогу працівника.



3.16. У разі переведення на іншу посаду або звільнення працівник має 
передати справи іншому працівнику, визначеному безпосереднім керівником.

Передавання справ і майна засвідчують актом, який складають у двох 
примірниках. Один примірник акту видають працівнику, який звільняється чи 
переводиться на іншу посаду, інший -  зберігається у керівника структурного 
підрозділу НДЕКЦ.

3.17. У  разі звільнення сектор кадрового забезпечення видає працівнику 
обхідний листок із переліком структурних підрозділів, керівники яких повинні 
засвідчити відсутність заборгованості. Працівник має здати заповнений і 
підписаний обхідний листок до сектору кадрового забезпечення не пізніше дня 
звільнення.

3.18. У разі зміни матеріально відповідальної особи (звільнення, 
переведення, тимчасова відсутність), установлення факту крадіжки або 
зловживань, псування цінностей тощо проводять інвентаризацію у порядку, 
визначеному наказом директора НДЕКЦ.

IV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА ТА РОБОТОДАВЦЯ

4.1. Працівник зобов’язаний:
4.1.1. Сумлінно виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим 

договором, Правилами й іншими законодавчими і нормативними актами.
4.1.2. Виконувати накази, розпорядження та доручення роботодавця.
4.1.3. Своєчасно прибувати на робоче місце та починати роботу, 

перебувати на робочому місці протягом робочого часу, за винятком перерв для 
відпочинку та харчування.

4.1.4. Повідомляти безпосереднього керівника про причини відсутності на 
роботі письмово, засобами телефонного або електронного зв’язку чи іншим 
доступним способом. У  разі недотримання працівником цієї вимоги складають 
акт про відсутність працівника на робочому місці.

4.1.5. Надавати листок непрацездатності до сектору кадрового 
забезпечення перший робочий день після завершення тимчасової 
непрацездатності.

4.1.6. Надавати на вимогу працівника сектору кадрового забезпечення 
військово-облікові документи для звірки з даними особових карток П-2.

4.1.7. Повідомляти сектор кадрового забезпечення протягом трьох робочих 
днів про зміну сімейного стану, місця проживання (перебування), про здобуття 
освіти.

4.1.8. Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки.

4.1.9. У разі роботи за сумісництвом повідомити сектор кадрового 
забезпечення про звільнення з основного місця роботи не пізніше дня 
звільнення.

4.1.10. Повідомляти сектор кадрового забезпечення про намір достроково 
перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
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(шестирічного) віку не пізніше ніж за три робочих дні до бажаної дати виходу 
на роботу.

4.1.11. Уживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 
перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, і терміново повідомляти 
про це безпосереднього керівника.

4.1.12. Дбайливо ставитися до майна, раціонально витрачати 
електроенергію, матеріали й інші матеріальні ресурси, уживати заходів із 
запобігання шкоді, яка може бути заподіяна.

4.1.13. Відшкодувати шкоду, заподіяну майну роботодавця винними діями 
під час виконання трудових обов’язків, у розмірі та в порядку, установленому 
законодавством.

4.1.14. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відома під 
час виконання трудових обов’язків.

4 .1 .1 5 .3  повагою ставитися до колег, сприяти створенню позитивного 
психологічного клімату в колективі, підтримувати доброзичливі відносини з 
колегами, уникати дій, що заважають нормальній роботі колег, ображають їх, 
принижують честь і гідність, порушують роботу, дотримуватися правил 
ділового етикету у взаєминах із колегами та відвідувачами.

4.1.16. Дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці та на 
території.

4.1.17. Зачиняти вікна та двері кабінету, вимикати світло до того, як 
залишити робоче місце в кінці робочого дня.

4.2. Працівники НДЕКЦ мають дотримуватися ділового стилю в одязі. 
Базові предмети одягу для чоловіків: ділові костюми, краватки, сорочки, 
трикотажні вироби (пуловери, жилети) класичних фасонів, неяскравих, 
переважно темних тонів. Для жінок: ділові костюми зі спідницею або штанами 
(довжина спідниці -  до середини коліна або за коліно); сукні класичних 
фасонів; трикотажні вироби (пуловери, жилети) класичних фасонів. Вимоги до 
візажу: стриманий макіяж, елегантний манікюр, акуратна зачіска. Парфуми - 
помірно.

Окремі працівники з метою безпеки роботи або технологічних процесів 
використовують спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту.

4.3. Роботодавець зобов’язаний:
4.3.1. Ознайомлювати працівників із Правилами, колективним договором і 

посадовою інструкцією.
4.3.2. Забезпечувати працівників робочими місцями та роботою згідно з 

умовами трудового договору.
4.3.3. Забезпечувати робочі місця матеріальними й енергетичними 

ресурсами, необхідними засобами, обладнанням і приладами, а працівників -  
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту відповідно до 
законодавства.

4.3.4. Організовувати своєчасний інструктаж працівників щодо вимог 
охорони праці, пожежної безпеки й інших правил безпеки праці.

4.3.5. Уживати заходів для профілактики виробничого травматизму, 
професійних та інших захворювань працівників.
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4.3.6. У випадках, передбачених законодавством, надавати пільги та 
компенсації за особливий характер праці (щорічні додаткові відпустки тощо).

4.3.7. Видавати заробітну плату у встановлені законодавством і 
колективним договором терміни.

4.3.8. Надавати працівникам на їхню вимогу повну та достовірну 
інформацію стосовно їхньої трудової діяльності, а також копії документів, які 
містять персональні дані щодо них.

4.3.9. Забезпечувати захист персональних даних працівників у порядку, 
установленому законодавством. На вимогу працівника ознайомлювати його з 
персональними даними.

4.3.10. Забезпечувати своєчасний ремонт обладнання на робочих місцях.
4.3.11. Організовувати облік робочого часу і виконуваної працівниками 

роботи.
4.3.12. Надавати працівникам можливості та створювати умови для 

підвищення кваліфікації, здобуття освіти.
4.3.13. Дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення 

соціально-трудових питань.
4.3.14. Створювати умови для відпочинку працівників.

VI. ПРАВА ПРАЦІВНИКА ТА РОБОТОДАВЦЯ

5.1. Працівник має право:
5.1.1. Вимагати від роботодавця своєчасного забезпечення роботою згідно 

з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору.
5.1.2. На належні, безпечні та здорові умови праці.
5.1.3. Вимагати від роботодавця надання відповідно до чинних норм 

спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, харчування тощо.
5.1.4. На заробітну плату відповідно до укладеного трудового договору.
5.1.5. Звертатися до роботодавця з пропозиціями щодо поліпшення 

організації праці та виробництва, підвищення ефективності виробництва.
5.1.6. Оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, установленому 

законодавством.
5.1.7. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством.
5.2. Роботодавець має право:
5.2.1. Вимагати від працівника належного виконання роботи відповідно до 

умов трудового договору, дотримання розпорядчих актів (наказів, доручень, 
розпоряджень тощо) роботодавця, правил охорони праці, дбайливого 
ставлення до ввіреного йому майна.

5.2.2. Притягати порушників трудової дисципліни до відповідальності.
5.2.3. Уживати заходів для морального та матеріального заохочення за 

сумлінне дотримання вимог Правил.
5.2.4. Контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни.
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VI. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

6.1. Норма тривалості робочого часу працівників НДЕКЦ становить 40 
годин на тиждень.

6.2. Для працівників НДЕКЦ встановлюється п'ятиденний робочий 
тиждень з двома вихідними днями -  субота та неділя, а працівників 
відділу криміналістичного дослідження транспортних засобів і 
реєстраційних документів, що їх  супроводжують лабораторії автотехнічних 
досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів, 
вихідними днями встановлю ю ться неділя та понеділок.

Встановлено наступний розпорядок роботи:
- початок роботи - 9.00.
- перерва на харчування та відпочинку - з 13.00 до 14.00;
- завершення роботи - 18.00.

6.3. Облік відпрацьованого робочого часу для розрахунку зарплати ведуть 
у табелі обліку використання робочого часу.

За відсутність працівника на роботі у фіксований час без поважних причин 
роботодавець вправі застосувати заходи дисциплінарного стягнення.

Працівникам із неповним робочим днем обідню перерву надають через 
чотири години після початку роботи. Перерву можна не надавати, якщо 
тривалість щоденної роботи становить менше п’яти годин.

На регламентовані перерви для відпочинку мають право працівники, що 
працюють за комп’ютером, -  по 15 хвилин через кожні дві години роботи. 
Працівники мають право на короткі перерви санітарно-гігієнічного 
призначення.

Зазначені перерви включають до тривалості робочого дня.
6.4. Робота не провадиться у святкові дні та дні релігійних свят:
1 січня -  Новий рік;
7 січня і 25 грудня -  Різдво Христове;
8 березня -  Міжнародний жіночий день;
1 травня -  День праці;
9 травня -  День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День 

Перемоги);
28 червня -  День Конституції України;
24 серпня -  День Незалежності України;
14 жовтня -  День захисника України;
один день (неділя) -  Пасха (Великдень);
один день (неділя) -  Трійця.
Якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним 

днем, вихідний день переносять на наступний після святкового або неробочого 
день.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня 
скорочується на одну годину. Норма не поширюється на працівників, для яких 
законодавством установлено скорочену тривалість робочого часу, і працівників, 
які працюють на умовах неповного робочого часу.

8
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6.5. У  разі перенесення робочих днів відповідно до рекомендацій Кабінету 
Міністрів України та ст. 67 КЗпП робота провадиться за зміненим графіком.

День, роботу з якого перенесено, може припадати на період відпустки або 
тимчасової непрацездатності. Якщо цей період завершується до робочої суботи, 
працівник має працювати в суботу на загальних підставах, відповідно до 
зміненого графіка роботи.

Якщо нового працівника прийнято після дня, роботу з якого перенесено, 
але до робочої суботи, він також має працювати в суботу за зміненим графіком.

6.6. Робота у вихідні дні забороняється, крім випадків,
передбачених ст. 71 КЗпП.

Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін: наданням іншого 
дня відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП).

6.7. На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим 
робочого часу того підприємства, до якого його відрядили.

6.8. За домовленістю з роботодавцем працівникові може бути встановлено 
неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень або 
поєднання неповного робочого тижня з неповним робочим днем) з оплатою 
праці пропорційно відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпП).

6.9. За потреби окремим працівникам може бути встановлений 
індивідуальний режим робочого часу.

6 .10 .3а  наявності умов, передбачених частиною третьою ст. 32 КЗпП, 
роботодавець може змінювати режим роботи, установлювати або скасовувати 
неповний робочий час, попередивши про це працівників не пізніше ніж за два 
місяці.

6.11. Протягом робочого часу працівники зобов’язані виконувати роботу, 
обумовлену трудовим договором. За потреби тимчасово відлучитися з робочого 
місця з питань виробничої необхідності або з особистих поважних причин 
працівник має попередньо погодити свою відсутність із безпосереднім 
керівником.

6.12. Залучення працівників до надурочних робіт, роботи у вихідні, 
святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, установленому 
законодавством, та підлягає компенсації (ст. 72, 107 КЗпП).

6.13. Працівники мають право на відпустки, передбачені законодавством і 
колективним договором.

6.14. Графік відпусток на наступний рік складають щороку до 05 січня 
поточного року і доводять до відома кожного працівника під підпис. Якщо 
працівник, оформлений за сумісництвом, бажає отримати щорічну відпустку 
одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, він має до встановлено 
терміну подати у сектор кадрового забезпечення довідку з основного місця 
роботи з інформацією про те, на який період запланована відпустка за основним 
місцем роботи.

6.15. Про дату початку відпустки працівника повідомляють письмово не 
пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.
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of кннэьохоаа Hfoxaa кннэнхкхэ ojOHdaHiimntiOHf u f Xxodxo woxKXodn '8‘8

ҐІХЗЇҐН fdoxxodnf Хаахан ax axnHaidox oxoaHfodooouaog ихэинаа iOHfiaouof 
maxofin ан Xxod кпніх o f эхкна ихХд эжои кннэнхкхэ ‘ixogod а кншхххХз аиакиа 
і HHiiruHlionf joaofXdx KHH3mXdon охоаон KoaHxoXuHdu эн xHHaitiadn olira^

•кннэнхкхэ oxoHdaHiKUHHoHf aaw эн оїп ‘хшхах кочхзіхихажааХ 
нш ‘ошнэнхкхэ XwoHdaHinxiHtioHf Хімоаон oHaffra ofXg эн axHHaifadu 
кннэнхкхэ oxoHdaHiifHHri3Hf KHHofairxaH KHf a Xxod woxKxodu оГлх -̂ •//§

'(ixogod ан ixooHxXofia
эаь HhOiXaoxada эн) xodxo HHHH9f Hdx X 3H nfiu иихэидоэо f iu  чхоїонтоианао 
axiiHaifadu іхихк ai ‘іаахан X чхоїХтоігохо кннэнхкхэ OHdaHiifUHtioH't/ '9'8

•XxnXxoodu кннэниьа KHf
ai аткэш ихээт эпннаш OHOfairxaH ихХд эжшх эн кннэнхкхэ OHdaHiinxH'noHjT'


