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Місія, мета та завдання ГО «Пенітенціарна ініціатива»
Громадська організація «Пенітенціарна ініціатива» - одна з провідних громадських
організацій України, яка працює із засудженими. Організація створена у 2001році і з того
часу вивчає і використовує кращі всесвітні практики роботи із засудженими і звільненими
з місць позбавлення волі з метою побудови ефективної моделі пенітенціарної системи. ГО
«Пенітенціарна ініціатива» має достатнє матеріально – технічне забезпечення, фахівців та
фінансовий менеджмент для реалізації як регіональних, так і всеукраїнських проектів.
Головною метою Діяльності Організації є - сприяння ефективному соціальному
розвитку, соціальному добробуту та соціальній безпеці представників різних верств
населення.

Організаційна структура

Наглядово-ревізійна комісія

Директор
Правління
Виконавчий
директор

Член правління
Юрист

Головний
бухгалтер

Керівники проектів

Залучені
консультанти:
лікарі тощо
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Психологи

Соціальні працівники

Проектна діяльність
«Комплексний пакет послуг з ВІЛ, ТБ та ВГС у пенітенціарних закладах» в рамках
проекту «Заради життя»/«ServingLife».













Фінансова та консультативна підтримка: РАТН в партнерстві з ВБО «Коаліція ВІЛсервісних організацій» та ВБО «Мережа організацій, що працюють в пенітенціарній
сфері», в закладах ДКВС.
Термін реалізації: 1.07.2018 – 30.09.2019.
Географія: Ольшанська ВК№53, Вознесенська ВК№72, Казанківська ВК№93,
Снігурівська ВК№5, Арбузинська ВК№83, Миколаївський слідчий ізолятор, Новобузький
ВЦ№103, Центр пробації.
Мета: Зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції, туберкульозу (ТБ) та гепатиту С (ВГС) в
Миколаївській області шляхом виявлення, догляду та лікування людей, які живуть з ВІЛ,
ТБ, хіміорезистентним туберкульозом (ХР-ТБ) та ВГС, у слідчих ізоляторах та виправних
колоніях Державної кримінально-виконавчої служби та органах пробації Миколаївської
області.
Діяльність:
Інформування та проведення інформаційно-освітніх заходів щодо профілактики та
підвищення рівня обізнаності стосовно ВІЛ, ТБ, ХР ТБ та ВГС осіб, узятих під варту.
Проведення скринінгового анкетування, щодо встановлення факторів ризику та
ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ та виявлення осіб, які потребують
проведення діагностики захворювання на туберкульоз та вірусний гепатит С.
Формування прихильності до антиретровірусної терапії, забезпечення психосоціальної
підтримки ВІЛ-інфікованим особам, узятим під варту.
Формування прихильності до прийому «Ізоніазиду» з метою хіміопрофілактики
туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих осіб, узятих під варту.
Забезпечення проведення діагностики ТБ лабораторними методами (мікроскопія,
культуральне дослідження, молекулярно-генетичне дослідження), особам взятим під
варту.
Формування прихильності до лікування ТБ, забезпечення психо - соціальної підтримки
хворим на ТБ особам, узятим під варту.
З метою профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини проведення роботи з вагітними
жінками, узятими під варту, забезпечення психосоціальної підтримки ВІЛ-інфікованим
вагітним, узятим під варту (СІЗО).
Медичний та соціальний супровід наркозалежних осіб, узятих під варту, та осіб, які
перебувають в програмі ЗПТ (СІЗО).
Забезпечення проведення діагностики ТБ лабораторними методами (мікроскопія,
культуральне дослідження, молекулярно-генетичне дослідження), засудженим.
Забезпечення безперервності лікування хворих з ТБ, ТБ/ВІЛ ко-інфекцією, які
звільняються з місць позбавлення волі.
Поширення засобів особистої гігієни та мотиваційних наборів.
Результати:
Проект «Заради життя» - це якісні інтегровані послуги з ВІЛ/СНІДу, туберкульозу
та вірусного гепатиту С для людей «в конфлікті з законом».
В рамках реалізації проекту було розширено комплекс послуг для осіб, які
перебувають на обліку в службі пробації, де з 01.04.2018 року функціонує кабінет
консультування з питань ВІЛ,ТБ, ВГС.
01.08 2018 року фахівці організації вперше відвідали Новобузький виправний центр
(№103), який призначений для тримання чоловіків, засуджених до обмеження волі. В
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рамках звітного періоду підписано договір про співпрацю, затверджено план роботи та
узгоджені графіки відвідування установи.
Пріоритетним для проекту є
безпосередня робота з клієнтами.
Клієнт С., 38 років, довго не
міг прийняти свій статус ВІЛ,
відмовлявся
приймати
АРТ
препарати, вирішив для себе, що
життя скінчилося і боротися не має
сенсу.
Перебуваючи
в
місцях
позбавлення волі зовсім не сприймав
мед працівників та соціальних
працівників які намагалися пояснити
наскільки небезпечно ігнорувати таку
хворобу,
адже
чоловік
досить
молодий та має родину. Клієнт вважав
себе винним в тому, що захворів,
вирішив кинути сім'ю, нічого не сказавши дружині. З ним була проведена соціальнопсихологічна робота де психолог організації проінформувала про хворобу та шляхи її
подолання. Клієнт в виправній колонії відмовився приймати ліки, але пообіцяв, що після
того як звільниться то обстежиться за місцем проживання , можливо відважиться на
прийом АРТ. Після того як клієнт звільнився психолог з ним зв’язалася та допомогла
йому стати на облік за місцем проживання, потім в телефонному режимі спілкуючись з
лікарем інфекціоністом дізналася, що чоловік приймає ліки.
Клієнт А., 32 роки. Прибув до дільниці СІЗО
Снігурівської виправної колонії №5, де вперше за останні
кілька років пройшов швидке тестування на ВІЛ та отримав
позитивний
результат,
підтверджений
пізніше
ІФА.
Позитивний статус звісно став для А. несподіванкою, але він не
піддався паніці, оскільки в нього ВІЛ-інфікований брат, і він
знає що з ВІЛ можна жити, якщо відповідально віднестися до
свого здоров’я. Також з клієнтом була проведена консультація
соціального працівника організації, яка провела роботу з
прийняття статусу, та запропонувала йому розпочати прийом
АРВ терапії, яку йому може призначити лікар-інфекціоніст.
Через місяць після прибуття до СВК №5, рідні А. внесли за
нього заставу, і він був звільнений до рішення суду під
домашній арешт. В той же день, коли до установи надійшла
ухвала про звільнення під домашній арешт, клієнт був
випущений. Оскільки все відбулося дуже швидко, буквально за
кілька годин, медики установи не
встигли завчасно надіслати усі
необхідні
документи
для
продовження АРВ та ПТБ лікування
за місцем проживання клієнта до м.
Южноукраїнськ
Миколаївської
області,
про
що
повідомили
соціального працівника проекту з
проханням зв’язатися з необхідним
мед.
закладом, та допомогти
оперативно надіслати документи.
Соціальний
працівник знайшла
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необхідні контакти, зв’язалася з лікарем-інфекціоністом та лікарем-фтизіатром м.
Южноукраїнськ, а також з самим клієнтом щоб скоординувати його по дальші дії для
постановки на облік, та продовження лікування. Завдяки ш видкій реакції медиків СВК
№5, соціального працівника організації та небайдужості лікарів за місцем проживання
клієнта, вдалося одразу ж передати усю необхідну для продовження АРВ та ПТБ
лікування інформацію до м. Южноукраїнськ, А. став на «Д» облік, що було підтверджено
відповідними медичними довідками.
За півроку реалізації проекту скринінгове анкетування пройшли 1405 осіб,
швидкими тестами на ВІЛ було протестовано 945 осіб, позитивний результат отримали 22
особи, що склада є 2% від протестованих. Послугами проекту скористалися 282 ВІЛпозитивних клієнтів, на облік до цивільних закладів охорони здоров’я після звільнення
було супроводжено з діагнозом ВІЛ – 21 особа, з діагнозом ТБ – 8 осіб.
«Центр комплексної підтримки «профілактика +» 2»
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Фінансова та консультативна підтримка: БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
Термін реалізації: 01.01.2018 – 30.06.2018;
Географія: Ольшанська ВК№53, Вознесенська ВК№72, Казанківська ВК №93,
Арбузинська ВК№83, Снігурівська ВК№5 та Миколаївський слідчий ізолятор.
Мета: своєчасне виявлення ВІЛ-інфекції в осіб, що знаходяться у виправних закладах
Миколаївської області, забезпечення призначення АРВ-лікування та його безперервності,
під час звільнення з місць позбавлення волі.
Діяльність:
Проведення профілактичних заходів з метою зменшення ризику інфікування ВІЛ серед
засуджених, які перебувають в пенітенціарних закладах;
Мотивація до проходження тестування на ВІЛ з метою виявлення ВІЛ-інфікованих,
постановки на облік, забезпечення лікування, а також профілактики передачі ВІЛ;
Мотивація клієнтів до раннього початку АРТ;
Формування прихильності до медичних послуг і АРТ задля досягнення ефективності
лікування з метою подовження та підвищення якості життя ВІЛ-інфікованих;
Попередження розвитку СНІД-асоційованих захворювань та передачі ВІЛ.
Консультації юриста з питань вирішення соціальних проблем, що виникають після
звільнення, проведення груп підготовки до звільнення.
Соціальний супровід протягом 3-х місяців засуджених, що звільняються. Надання
допомоги у процесі призначення АРТ та постановці на диспансерний облік до закладів
охорони здоров’я.
Активне залучення профільних фахівців, для вирішення питань з адаптації (відновлення
документів, відновлення взаємин з близькими, допомога у взаємодії з будь-якими
державними
органами,
працевлаштування),
використання
підходу
«посилена переадресація»,
який передбачає перевірку
результатів
звернень
клієнтів к спеціалістам.
Надання
мотиваційних
харчових та гігієнічних
наборів.
Результати:
Завдяки
реалізації
проекту нам вдалося значно
посилити
компонент
профілактики ВІЛ-інфекції

серед засуджених на етапі підготовки до звільнення та побудувати дієвий механізм
соціального супроводу ВІЛ-позитивних засуджених в Миколаївській області, що
звільняються, який сприятиме формуванню прихильності до АРТ та утриманню на
лікуванні.
Кожен із клієнтів, послуги яким надавалися в рамках проекту, мав свої непрості
проблеми та потребував індивідуального підходу. Клієнта МарВоІв281285, який відбуває
покарання у КВК№93, було взято до проекту 22.03.18. На початку роботи з ним клієнт
перебував у важкому фізичному та психологічному стані – різке падіння рівня CD4
(майже 200 клітин за два місяця), складне грибкове ураження шкіри – і на цьому фоні
неприйняття ВІЛ-статусу і відмова від лікування.
Із клієнтом було проведено ряд консультацій, включаючи теми прийняття статусу,
особливостей життя з ВІЛ, формування прихильності до АРТ. Також він отримав
консультацію лікаря-інфекціоніста та, дистанційно, дерматолога. Завдяки наполегливості
та професіоналізму соціального працівника, клієнт погодився на лікування, та розпочав
прийом АРТ.
На даний момент фізичний стан клієнта значно покращився, він висловлює велику
подяку соціальному працівнику та лікарю-інфекціоністу, адже, з його слів, він сам ніколи
б не повірив у те, що лікування справді «працює».
Клієнт ЗолВаАн080786 звільнився 30.05.2018 до м Южноукраїнськ Миколаївської
області з АВК№83. Перед звільненням клієнт зізнався, що відмовився від прийому АРТ і
попросив йому відновити курс лікування. АРТ призначена повторно під час приїзду в
АВК№83 лікаря-інфекціоніста з МОЦПДІП. При звільненні отримав з собою запас
препаратів. В м. Южноукраїнськ клієнт проживав до ув'язнення, проте звільнятися йому
фактично було нікуди. А це означало, що постановка на облік неможлива, продовження
лікування під загрозою. Клі єнт оселився у своїх друзів, почав активно вживати алкоголь.
Завдяки консультаціям соціального працівника у клієнта підвищилася мотивація до
відвідування Кабінету Довіри/сайту АРТ в Південноукраїнської ЦРЛ. До приходу клієнта
медперсонал Кабінету Довіри вже чекав його з випискою з АВК№83 завдяки взаємодії
між медпрацівниками і соціальним працівником. Таким чином 04.06.2018 клієнт був
взятий на Д-облік за місцем проживання. Проживає тимчасово у свого друга. В даний час
клієнт продовжує прийом АРТ, працевлаштувався в будівельну бригаду, самостійно
заробляє собі на життя, відвідує дільничного і відзначається під наглядом після
звільнення.
Що стосується кількісних результатів, за півроку швидкими тестами на ВІЛ було
протестовано 908 осіб,
позитивний рез
ультат
отримали 25 осіб, що
складає
2%
від
протестованих.
Усі
ці
клієнти, окрім одного, в
якого
позитивний
результат не підтвердився,
були взяті на подальший
супровід для дообстеження
та призначення лікування.
Лікування
АРВпрепаратами розпочали 43
особи,
на
облік
до
цивільних
закладів
охорони здоров’я після
звільнення
було
супроводжено 14 осіб.
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«Тюремний театр»
Фінансова та консультативна підтримка: MTV Staying Alive Foundation;
Термін реалізації: 01.01.2018-31.12.2020;
Географія: Ольшанська ВК№53, Вознесенська ВК№72;
Мета: профілактика інфекційних захворювань у виправних закладах Миколаївської
області, шляхом організації тюремних театрів та розвитку творчого потенціалу
засуджених;
Діяльність:

Створення театральних груп у двох виправних закладах;

Підготовка та проведення театральних вистав на соціально важливі теми та теми
профілактики інфекційних захворювань;

Підготовка консультантів за принципом «рівний-рівному» з числа засуджених, для
проведення інформаційно-просвітницької роботи в установах;

Популяризація здорового способу життя та регулярного тестування на ВІЛ серед
засуджених;

Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних серед засуджених і
співробітників колоній;

Розповсюдження засобів індивідуальної гігієни, презервативів та лубрикантів.
Результати:
Ми упевнено можемо стверджувати, що за цей рік реалізації проекту результати
демонструють позитивну динаміку. Для колоній інновацією став метод профілактики за
принципом «рівний-рівному». Якщо на початку року така діяльність у засуджених
викликала побоювання, то на сьогоднішній день вона успішно реалізується. Хлопці, які
отримали сертифікати консультантів, відчувають свою значущість, що дуже позитивно
позначилося на їх самооцінці. Дуже зріс рівень відповідальності серед учасників.
Конфліктні ситуації в групі, які періодично виникали в процесі роботи, зараз вирішуються
на зовсім іншому, більш конструктивному рівні, що, безсумнівно, говорить про процес
ресоціалізації учасників.
Що стосується тюремного співтовариства в цілому - подібна діяльність в колоніях
перестала
бути
чимось
надприродним,
засуджені
охоче
відвідують
масові
заходи, виявляють
ініціативу
в
проходженні тесту
на ВІЛ, звертаються
з питаннями до
підготовленим
консультантам.
Також,
згідно
з
результатами
анкетування,
зріс
рівень толерантного
ставлення до ВІЛпозитивних людей.
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Прикладом волі до
ведення повноцінного життя є
учасник проекту Олександр.
Засудженому Олександру, який
відбуває покарання за крадіжку,
всього 23 роки, але, незважаючи
на молодий вік, це вже не
перший його тюремний термін.
Вперше
він
потрапив
до
виправної
установи
ще
підлітком. Олександр - дуже
творча
особистість,
має
прекрасну
пам'ять
і
безсумнівний акторський талант.
Оскільки він напівсирота, виріс у
неблагополучній
родині
і
дитинство провів на вулиці, найяскравіші і щасливі моменти в його житті пов'язані з
участю в художній самодіяльності у виправній колонії для неповнолітніх. Саме тому
можливість знову вийти на сцену, яку він отримав завдяки участі в проекті, буквально
повертає його до життя. Адже у Олександра цукровий діабет і він змушений колоти
інсулін. Мати таке захворювання, перебуваючи у в'язниці - дуже непросто. Незважаючи на
лікування, стан Олександра постійно
погіршується, кілька разів у нього
відмовляли ноги. Проте, хлопець не
втрачає
оптимізму,
з
великим
інтересом включається в роботу, сам
пише прекрасні вірші. «Я дуже радий,
що можу знову вийти на сцену, радий,
що можу розповідати іншим людям
про ВІЛ. Адже ВІЛ сьогодні - таке ж
хронічне захворювання, як і цукровий
діабет, і я, як ніхто інший знаю, що це
таке. Я радий, що можу допомогти
кому-небудь, у кого теж проблеми зі
здоров'ям, і розповісти іншим, як важлив о берегти своє здоров'я. Щире вам дякую!".
У тому, що, згідно з приказкою, «вода і камінь точить», ми переконалися ще в
минулому році, коли тільки запускали театральну діяльність в колоніях. Цей рік, у зв'язку
з початком нової діяльності - підготовки консультантів за принципом «рівний-рівному»
ще більше переконав нас у тому, що наполегливість, терпіння і позитивний настрій здатні
змінити дуже багато, в тому числі і
погляди на життя, здавалося б,
«закоренілих
злочинців».
Дуже
показовими для нас стали слова одного
з учасників групи: «Ще рік тому я й
уявити не міг, що буду не тільки
цікавитися тим, як передаються різні
хвороби, а ще й розповідати про це
іншим засудженим. І найголовніше, що
вони будуть мене слухати!».
За рік реалізації проекту у двох
виправних установах в театральних
виставах, безпосередньо взяли участь
48 осіб, театральні вистави відвідали
більш ніж 300 засуджених.
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«Забезпечення прав засуджених шляхом покращення послуг служби пробації
в Миколаївській області»
Фінансова та консультативна підтримка: Фонд сприяння демократії Посольства США
в Україні;
Термін реалізації: 15.09.2018-15.08.2019;
Географія: м. Миколаїв, Миколаївська область;
Мета: Дотримання прав засуджених та звільнених Миколаївської області шляхом
забезпечення доступу до якісних соціальних, правових та медичних послуг.
Діяльність:
1. Проведення заходів (робочі зустрічі, консультації тощо) з керівництвом Пробації,
іншими установами та НУО, з метою налагодження партнерства та організації соціального
патронажу для засуджених.
2. Проведення семінарів для фахівців та партнерів Пробації «Питання забезпечення прав
засуджених та підвищення якості послуг органів пробації в умовах реформування».
3. Проведення інформаційних занять для засуджених у службі Пробації з питань
дотримання прав та зниження ризикованої поведінки.
4. Проведення занять для засуджених, що готуються до звільнення, у тюрмах
Миколаївської області в рамках постпенітенціарної пробації.
Результати:

З метою побудови ефективного
механізму взаємодії органів, установ
державної
влади,
місцевого
самоврядування
та
громадського
сектору
з
вирішення
проблем
засуджених
та
звільнених
було
проведено робочу зустріч представників
організацій-партнерів, у якій прийняли
участь 23 особи. Основні проблеми, які
були
обговорені:
можливості
відновлення паспортних документів,
реєстрація місця проживання, надання
житла безпритульним, які звільнилися з
місць позбавлення волі, виконання
рішень суду щодо примусового стягнення боргу, організація суспільно-виправних робіт,
взаємодія із громадськими формуваннями з охорони порядку та інші. Частина з цих
питань на сьогодні не має рішення (наприклад, надання тимчасового соціального житла),
але учасники домовилися, що кожне проблемне питання буде обговорене із запрошенням
керівників відповідних служб, з метою напрацювання алгоритму дій при вирішенні
соціальних
проблем
суб’єктів
пробації.
На
робочій зустрічі досягнуто
основну
мету
заходу:
встановлено
партнерські
зв’язки із представниками
установ і організацій, які
надають
послуги
соціального
патронату
засудженим
особам
та
звільненим від відбування
покарання.

Для
24
співробітників
пробації
проведено
навчальний
семінар-тренінг. Програма
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заходу складалася з двох основних блоків: «Права людини. Розуміння та механізм
захисту» і «Пробація, як інструмент забезпечення безпеки суспільства». В межах тем
розглянуті такі питання, як: основи концепції прав людини, правовий статус засуджених в
Україні, національна система захисту прав людини в Україні, міжнародні механізми
захисту прав людини: си стема захисту прав людини ООН, Ради Європи, мотиваційне
консультування в роботі із суб’єктами пробації, когнітивно-поведінкове втручання, як
основа соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації, основи реалізації пробаційних
програм із повнолітніми та неповнолітніми суб’єктами пробації. Одна з основних задач
навчання була направлена на те, щоби сформувати у фахівців новий підхід до роботи із
суб’єктами пробації, заснований не на застосуванні примусу, а на наданні допомоги та
послуг засудженим, які відбувають покарання, без позбавлення волі. Тренери намагалися
сформувати у учасників розуміння прав людини, як найбільшої цінності демократичного
суспільства, можливості понести покарання без знаходження в місцях позбавлення волі.
•
З метою підвищення правової грамотності засуджених та звільнених з питань
забезпечення прав людини були проведені інформаційні заняття для:
засуджених, які відбувають покарання в ДУ «Ольшанська виправна колонія № 53» і
готуються до звільнення;
2 інформаційних заняття для суб’єктів пробації.
В
заняттях
прийняли участь 19
осіб, які відбувають
покарання
без
позбавлення волі, з
випробувальним
строком,
і
перебувають
на
обліку в філії ДУ
«Центр пробації» в
Миколаївській
області. На заняттях
розглянуті питання
порядку та
умов
виконання покарання
у виді виправних
робіт,
порядку
здійснення нагляду за
особами, звільненими
від
відбування
покарання з випробуванням; механізми захисту прав засуджених, реалізації права на
правову допомогу. Засудженим було продемонстровано відео з питань стигми та
дискримінації засуджених, які відбули покарання, у суспільстві, презентацію про
толерантність.
Учасники занять отримали пам`ятку про права та обов’язки осіб, які перебувають
на обліку в пробації, інформаційний довідник про органи, установи, організації, які
надають допомогу звільненим, підготовлений фахівцями ГО «Пенітенціарна ініціатива»,
зразок декларації для укладення із лікарем, що надає первинну медичну допомогу.
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Фінансовий звіт
Кошти від благодійних та міжнародних організацій:
MTV Staying Alive Foundation «Тюремний театр»
РАТН в партнерстві з ВБО «Коаліція ВІЛ-сервісних
організацій» та ВБО «Мережа організацій, що працюють в
пенітенціарній сфері», в закладах ДКВС - «Комплексний пакет
послуг з ВІЛ, ТБ та ВГС у пенітенціарних закладах» проекту
«Заради життя»/«ServingLife»
ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" 021-GF-18- Центр
комплексної підтримки «Профілактика+»2»
Посольство США - Захист прав та надання допомоги в‘язням та
засуджених
ГО «Час життя» - Благодійна допомога товаром
Мережа ЛЖВ - Благодійна допомога товаром
Пасивні доходи
Всього:
Витрати організації в межах статутної діяльності
Адміністративні витрати
Податки, внески, обов’язкові платежі
Театр в тюрмах
Захист прав та надання допомоги в‘язням та засудженим
Комплексний пакет послуг з ВІЛ, ТБ та ВГС у пенітенціарних
закладах
Центр комплексної підтримки «Профілактика+»2»
Всього:

Грн.
331 516,67
516 904,28

391 950,85
141 607,92
4 307,70
1 107,00
31 215,01
1 418 609,43
Грн.
115 949,96
99 570,49
291 064,60
132 880,16
451 175,80
327 968,42
1 418 609,43

Вказана фінансова інформація відповідає Податковому звіту про використання
коштів неприбутковими організаціями та закладами.
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Наші партнери











Філія державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби
України» в Миколаївській області;
Філія державної установи «Центр Пробації» в Миколаївській області;
Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг;
Державна установа «Арбузинська виправна колонія №83»;
Державна установа «Казанківська виправна колонія №93»;
Державна установа «Вознесенська виправна колонія №72»;
Державна установа «Ольшанська виправна колонія №53»;
Спеціалізована протитуберкульозна лікарня «Снігурівська виправна колонія №5»;
Державна установа «Миколаївський слідчий ізолятор»;
Державна установа «Новобузький виправний центр «103».

Наші контакти
Адреса: 54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Набережна 27
Тел./факс: 8 (0512) 37 05 49
Моб. тел.: 8 067 512 16 31
Сайт: www.noomd-pi.org
E-mail: pi2005.office@gmail.com
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