
ТЕМАТИЧНИЙ ТУРНІР

ІТ-КУБОК-2015

У квадратних дужках перед текстом запитання дані вказівки ведучому; транскрипція іншомовних слів
приведена в квадратних дужках після цих слів. Наголоси вказані великими літерами.

[Ведучому: озвучити преамбулу пакета, а також преамбули перед турами; після кожного запитання
обов’язково зачитувати коментарі].

ПРЕАМБУЛА

Кубок приурочений до Дня програміста. Ідея тематичного IT-турніру належить Івану Місяцю (Львів), а
сам турнір проводиться вже увосьме. У цьому році турнірна дистанція складає 36 запитань (3 тури по 12
запитань). Нумерація запитань наскрізна - від 1 до 36. Редактори пакету запитань – Іван Карбовник
(Львів), Іван Місяць (Львів), Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

ТУР 1
Редактор – Іван Місяць (Львів)

Редактор дякує команді "От Вінта - Брати по Фазі", Дані Яковенко, Івану Карбовнику та Андрію
Безбородову за тестування та цінні зауваження.

1. Студенти Техаського університету змінили генетичний код бактерій та з їхньою допомогою
ЗРОБИЛИ ЦЕ у пробірці. ЗРОБІТЬ ЦЕ на ваших картках.

Відповідь: Hello World
Залік: Привіт, світ
Коментар: ЗРОБИТИ ЦЕ - написати "Hello World".
Джерело: http://www.popsci.com/blog-network/biohackers/hello-world
Автор: Іван Місяць (Львів)

2. На сайті сервісу, розробленого компанією Heavygifts [хевіґіфтс], можна побачити назви багатьох хеві-
метал гуртів. Дайте відповідь абревіатурою: в якості чого цей сервіс пропонує їх використовувати?

Відповідь: CAPTCHA
Залік: капча
Коментар: Назви хеві-метал гуртів зазвичай написані важкочитабельним готичним шрифтом. CAPTCHA
- розшифровується як "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart".
Джерела: http://metalcaptcha.heavygifts.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
Автор: Іван Місяць (Львів)

3. [Ведучому: роздатка складається з двох однакових текстів. Не розрізати їх! Це одна роздатка.]
Роздатковий матеріал



Назва Інтернет-релігії, придуманої користувачем i_original, утворена додаванням чотирьох літер до
назви існуючої релігії. Напишіть цю назву.
Назва Інтернет-релігії, придуманої користувачем i_original, утворена додаванням чотирьох літер до
назви існуючої релігії. Напишіть цю назву.

Текст питання перед вами.

Відповідь: копіпастафаріанство
Залік: copypastafarianism
Коментар: Ми скопіювали і вставили текст питання.
Джерело: https://twitter.com/i_original/status/379378344418373632
Автор: Іван Місяць (Львів)

4. Компанія Intelligent Energy [інтеліджент енерджі] розробила прототип смартфона, що працює на
водневій батареї. В корпусі цього смартфона є отвори, щоб телефон міг ОХОЛОНУТИ. В попередньому
реченні два слова ми замінили одним. Напишіть ці два слова.

Відповідь: випустити пару
Залік: точна відповідь
Коментар: продуктом роботи такої батареї є водяна пара. "Охолонути" - синонім до фразеологізму
"випустити пару".
Джерело: http://www.lookatme.ru/mag/live/experience-news/216523-iphone
Автор: Іван Місяць (Львів)

5. На думку одного блогера, деякі віддані користувачі не бачать перед собою нічого, крім улюбленого
бренду. З персонажем якого автора він порівняв таких людей?

Відповідь: (Рене) Магрітт
Залік: за прізвищем без невірних уточнень
Коментар: На картині Рене Магрітта "Син людський" перед обличчям чоловіка знаходиться яблуко, яке
не дозволяє йому побачити будь-що інше. Блогер таким чином натякає на Apple.
Джерела: http://hello-world22.livejournal.com/744.html
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Son_of_Man
Автор: Іван Місяць (Львів)

6. Дуплет. Два запитання по 30 секунд кожне.
На карикатурах Пабло Стенлі зображена костюмована вечірка програмістів. Зокрема, програміст,
одягнутий у костюм індіанця, символізував сервер Apache [апачі].
1. Що символізував системний адміністратор, одягнутий у костюм кривої дороги?
2. Яку мову програмування символізував програміст, одягнутий у великі окуляри?

Відповідь: 1. harddrive. 2. С#
Залік: 1. жорсткий диск, вінчестер, hdd, вінт, хард. 2. C#
Коментар: 1. "hard drive" можна перекласти як "складна поїздка". 2. великі окуляри, за словами
персонажа, йому потрібні, щоб мати гострий зір: to see sharp.
Джерело: http://m.neatorama.com/2013/10/29/Halloween-Costumes-for-Programmers/#!no3Xc
Автор: Іван Місяць (Львів)



7. У функціях, які шукають елемент у масиві, вхідні параметри часто позначають літерами n [ен] та h
[ейч]. Скороченнями від яких слів є ці літери?

Відповідь: needle, haystack
Залік: голка, копиця; голка, сіно; голка, копиця сіна
Коментар: Таким чином, шукають голку (needle) в копиці сіна (haystack).
Джерело: http://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_strstr.htm, власний досвід автора
питання
Автор: Іван Місяць (Львів)

8. Один з перших вірусів під назвою Reaper [ріпер] копіював себе на інші комп'ютери та видаляв задану
програму. Які чотири букви ми пропустили в тексті попереднього речення?

Відповідь: анти
Коментар: мова йде про перший антивірус, який поширювався подібно до вірусів. Він видаляв на
комп’ютері вірус The Creeper, якщо знаходив.
Джерело: http://www.lookatme.ru/mag/live/things/216219-first-computer-viruses
http://news.discovery.com/tech/first-computer-virus-creeper-was-no-bug-110316.htm
Автор: Іван Місяць (Львів)

9. Герой гумористичного відео пояснює відсутність у нього ІКСІВ тим, що він тривалий час
користувався клавіатурним тренажером. Для порівняння ІКСІВ використовується метод на основі
графів. Назвіть ІКСИ двома словами.

Відповідь: відбитки пальців
Залік: папілярні лінії
Коментар: відбитки пальців нескладно перевести у вигляд графа.
Джерела:
https://www.youtube.com/watch?v=slzizrGUdBY&feature=em-subs_digest
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дактилоскопия
Автор: Іван Місяць (Львів)

10. Роздатковий матеріал.

Якими трьома літерами підписаний цей колаж?

Відповідь: MVC
Коментар: зображені модель, вид та контроллер. MVC - один з найвідоміших шаблонів проектування.
Джерела: https://pod.geraspora.de/posts/3978174



https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
Автор: Іван Місяць (Львів)

11. На карикатурі ЛАяма УОлша люди не можуть відірвати свій погляд від смартфонів, тому постійно
користуються НИМИ. Деякі просунуті моделі ЇХ оснащені ультразвуковими датчиками та подають
вібросигнал. Назвіть ЇХ.

Відповідь: тростинки для сліпих.
Залік: палки для сліпих, білі тростини.
Коментар: Тростинка для сліпих, розроблена корейською компанією, містить ультразвуковий датчик,
що розпізнає перепони на шляху та подає відповідний вібросигнал на ручку.
Джерела: http://www.huffingtonpost.com/2013/12/04/look-these-new-yorker-car_n_4373805.html
http://www.mobiledevice.ru/isonic-primpo-trost-dlia-slepih-ultrazvuk.aspx
Автор: Іван Місяць (Львів)

12. [Ведучому: не озвучувати наявність лапок]
Нещодавно розроблена мова програмування складається здебільшого з одного слова, написаного у
різних варіаціях. В якій відомій "Пісні" неодноразово вживається це слово?

Відповідь: "Пісня Льоду і Полум’я"
Залік: "Пісня Льоду і Вогню", "A Song of Ice and Fire"
Коментар: Мова присвячена Ходору - персонажу циклу "Пісні Льоду та Полум’я",- який вимовляє лише
слово "Ходор!".
Джерела: http://www.hodor-lang.org/
http://knowyourmeme.com/memes/hodor
Автор: Іван Місяць (Львів)



ТУР 2
Редактор – Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

Редактор дякує за допомогу в підготовці запитань туру Володимиру Дудчаку (Київ – Рівне), Юрію
Яковлєву (Київ), Івану Місяцю (Львів).

13. Група додатків з Google Play, до якої входять ігри-вікторини, позначається так само, як напрям в
індустрії IT. Напишіть це коротке позначення.

Відповідь: QA.
Коментар: у першому випадку це Questions-Answers, у другому – Quality Assurance.
Редактор ще раз дякує тестерам пакету!
Джерело: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizup.core&hl=uk;
опис гри при вході в Google Play зі смартфона Android.
Автор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

14. Редактор заперечує те, що це питання нелогічне. Перший логотип Google містив ЙОГО, наслідуючи
іншу пошукову систему. Зобразіть ЙОГО.

Відповідь: !
Коментар: до слова Google попервах був доданий знак оклику – подібно до логотипу Yahoo! У
програмуванні знак «!» позначає логічне заперечення.
Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/Логотип_Google
http://biz.liga.net/all/it/stati/3100170-evolyutsiya-google-chto-skryvaetsya-za-obnovleniem-logotipa-.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восклицательный_знак
Автор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

15. Російський рок-гурт «Мультфільми» використав у центрі ПРОПУСК, щоб інформацію про гурт було
легше знайти в інтернеті. ПРОПУСК – назва мови програмування на базі Фортрана. Заповніть
ПРОПУСК.

Відповідь: F.
Коментар: назва «МультFільми» виділяється серед мультиплікаційних фільмів; F – перша літера слова
Fortran. Номер запитання – невелика підказка, в 16-ковій системі це число F.
Джерело: http://russrock.ru/history/2236-multfilmy.html
https://en.wikipedia.org/wiki/F_(programming_language)
Автор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

16. Герой однієї пісні – юнак пубертатного віку – намагається обманути АЛЬФУ. Як обманути АЛЬФУ
запитував користувач форуму, який хотів отримати побільше грошей і здоров’я. Яке слово ми замінили
на АЛЬФУ?

Відповідь: Лінійка.
Коментар: герой пісні досліджує власне тіло, намагаючись дізнатись довжину статевого органу.
Напевно, результат його не задовольняє, і він намагається обманути вимірювальну лінійку. Користувач
форуму хотів знайти чіти для гри Lineage, яку часто називають «лінійка».
Джерело: пісня «Школяр» гурту «Бидлоцикл»;
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=73&topic=0281&start=1320
Автор: Юрій Яковлєв (Київ)

17. До кінця року після виходу першого пристрою цієї лінійки було продано 250 тис. штук, що

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizup.core&hl=uk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Логотип_Google
http://biz.liga.net/all/it/stati/3100170-evolyutsiya-google-chto-skryvaetsya-za-obnovleniem-logotipa-.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восклицательный_знак
http://russrock.ru/history/2236-multfilmy.html
https://en.wikipedia.org/wiki/F_(programming_language)
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=73&topic=0281&start=1320


дозволило компанії-виробнику відкусити значну частку ринку. В ролику на Youtube згадується
водонепроникність пристрою. Про яку лінійку йдеться?

Відповідь: Macintosh.
Залік: Макінтош, Apple Macintosh, MacBook, Mac.
Коментар: перший Macintosh був випущений в 1984 році, 250 тис. для того часу – очевидний успіх, а
слово «відкусити» – підказка. Макінтош – ще й непромокальний плащ.
Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://www.youtube.com/watch?v=m_iBvVMv3mA
Автор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

18. В паркетній геометрії є елементи укладки, які при складанні повторюють свою форму. Англійською
такий елемент називається ІКС. ІКС – ім’я персонажа популярної гри у жанрі файтинг. Яке слово ми
замінили на ІКС?

Відповідь: Reptile.
Залік: Rep-tile.
Коментар: англ. replicate tile (rep-tile) – повторювати елемент, тобто форма ніби самовідтворюється;
Рептилія – боєць з Mortal Kombat.
Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Rep-tile
https://en.wikipedia.org/wiki/Reptile_(Mortal_Kombat)
Автор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

19. Роздатковий матеріал.

Яка українська студія провела іменний конкурс, на який надіслали це фото?

Відповідь: «Квартал 95»
Коментар: напис на клавішах XCV римськими цифрами утворює число 95; зміст конкурсу – надати фото,
де є 95.
Джерело:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999207440096587&set=a.716811761669491.1073741827.1000002
20228528&type=1
Автор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

20. Сучасний тінейджер, побачивши телефон 90-х років, дивується, знайшовши в телефоні ЦЕ.
Дописувач Urban Dictionary, характеризуючи ЦЕ, згадав мініатюрне поле... Для якої гри?

Відповідь: Хрестики-нулики.
Залік: Tic tac toe.
Коментар: ЦЕ – хештег (#); тінейджер не може збагнути – навіщо тоді був потрібен хештег, якщо
твіттер ще не винайшли?

https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://www.youtube.com/watch?v=m_iBvVMv3mA
https://en.wikipedia.org/wiki/Rep-tile
https://en.wikipedia.org/wiki/Reptile_(Mortal_Kombat)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999207440096587&set=a.716811761669491.1073741827.100000220228528&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999207440096587&set=a.716811761669491.1073741827.100000220228528&type=1


Джерело: http://diply.com/big/truths-about-kids-today/169563/1
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Hashtag&defid=6161889
Автор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

21. Характеризуючи вимову Марка Цукерберга, коментатор порівняв його з дитиною, в якої рот повний
кульок. У тому ж реченні можна знайти згадку фрукта. Назвіть цей фрукт.

Відповідь: Мандарин.
Коментар: американець Цукерберг в 2014 році на зустрічі з китайськими студентами заговорив на
мандарині. Як відомо, його дружина Прісцилла Чан – наполовину китаянка.
Джерело: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/mark-zuckerberg-speaking-mandarin-
sounds-like-a-7yearold-with-a-mouth-full-of-marbles-9813771.html
http://www.bbc.com/news/technology-29741796
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
Автор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

22. Роздатковий матеріал.
Poem

Перед вами – назва вигаданої мови програмування. Яке слово у ній є оператором виходу з
нескінченного циклу?

Відповідь: Nevermore.
Коментар: назва мови містить прізвище поета Едгара По (англ. Poe), у його знаменитому вірші ворон
повторює слово «Nevermore».
Джерело: нереалізована ідея автора запитання
Автор: Володимир Дудчак (Київ – Рівне), Юрій Яковлєв (Київ)

23. За однією з версій, мем бере початок у шахах і описує мат, який ставлять королю пішаком. Напишіть
слово-неологізм, що фігурує в цьому мемі.

Відповідь: Pwned.
Залік: Pwnd, Pwn3d.
Коментар: мем «You have been pwned». Вважається, що слово – викривлене англ. owned; англ. pawn –
пішак.
Джерело: http://lurkmore.to/Pwned
Автор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

24. У грі «King’s Bounty: Легенда про лицаря» один з персонажів пропонує натиснути цю комбінацію
клавіш – нібито щоб отримати +1 до інтелекту. Вона ж згадується у варіації анекдоту про Штірліца і
«дуло з вікна». Напишіть цю комбінацію.

Відповідь: Alt+F4.
Коментар: жарт над нубами – натискання призводить до закриття програми; в анекдоті Штірліц закрив
вікно.
Джерело: http://lurkmore.to/Alt%2BF4
http://risovach.ru/kartinka/265156
Автор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне)

http://diply.com/big/truths-about-kids-today/169563/1
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Hashtag&defid=6161889
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/mark-zuckerberg-speaking-mandarin-sounds-like-a-7yearold-with-a-mouth-full-of-marbles-9813771.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/mark-zuckerberg-speaking-mandarin-sounds-like-a-7yearold-with-a-mouth-full-of-marbles-9813771.html
http://www.bbc.com/news/technology-29741796
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://lurkmore.to/Pwned
http://lurkmore.to/Alt+F4
http://risovach.ru/kartinka/265156


ТУР 3
Редактор – Іван Карбовник (Львів)

Редактор висловлює подяку командам «От Вінта - Брати по фазі» і «Drakony Jmovirnosti», а також Івану
Місяцю за тестування питань і корисні зауваження

25. Співробітники якої компанії у 2008 році заснували власну фірму під назвою Pegatron?

Відповідь: Asus
Залік: Асус
Коментар: як відомо, компанія Asus спочатку називалася Pegasus. Ось один із підрозділів і вирішив
використати «першу частину Пегаса».
Джерело: http://www.computerra.ru/35958/kak-poyavilis-nazvaniya-50-vazhnyih-it-kompa/
Автор: Іван Карбовник (Львів)

26. Кен Боєр і Філіп Джеймс створили керований зі смартфона пристрій "The Miracle Machine" [зе
Міракл мешІн], до складу якого входять мікроконтролер, спеціальна камера, міксер, нагрівач і
рефрактометр. Можна сказати, що пристрій в певному сенсі РОБИТЬ ЦЕ. Назвіть того, хто РОБИВ ЦЕ,
не користуючись технічними засобами.

Відповідь: Ісус Христос
Залік: Ісус; Христос
Коментар: пристрій перетворює воду на вино. Рефрактометр служить для вимірювання рівня цукру.
Джерело: http://themiraclemachine.net/#
Автор: Іван Карбовник (Львів)

27. Роздатковий матеріал.

Костянтин Бояров бачить на логотипі Ubuntu ЙОГО – адже іноді лише з допомогою Ubuntu можна
врешті налаштувати систему. Назвіть ЙОГО.

Відповідь: бубон
Залік: бубен
Коментар: обіграна ідіома «танці з бубном». На ободі бубна часто закріплені тарілочки.

Джерело: http://www.qwrt.ru/news/2982
Автор: Іван Карбовник (Львів)

28. Сценарій фільму про Тюрінга був опублікований на сайті Тюрінга ще до виходу самого фільму в
широкий прокат. Яке прізвище ми замінили в питанні?

Відповідь: Ассанж
Залік: Assange



Коментар: сайт WikiLeaks і тут підтвердив свою репутацію. І Ассанжа, і Тюрінга зіграв у недавніх
фільмах Бенедикт Камбербетч.
Джерело: http://russian.rt.com/article/16627
Автор: Іван Карбовник (Львів)

29. Роздатковий матеріал.

Відновіть закритий підпис, який складається з восьми літер.

Відповідь: NANDROID
Залік: точна відповідь
Коментар: голова робота схожа на міжнародне графічне позначення логічного елемента «І». На правому
малюнку доданий кружечок, що позначає інверсію і обіграно назву елемента NAND («І-НЕ»).
Джерело: http://www.improgrammer.net/android-nandroid-notdroid-ordroid/
Автор: Іван Карбовник (Львів)

30. У коментарях до статті про можливості мови Python [Пайтон], один користувач Хабра припустив,
що автор статті ненавидить PHP [пі ейч пі]. А все тому, що в статті був використаний матеріал із книги,
виданої в 1943 році. Назвіть цю книгу.

Відповідь: «Маленький принц»
Залік: точна відповідь
Коментар: статтю ілюстрував малюнок Сент-Екзюпері «Удав, який з'їв слона». Слон - символ PHP.
Автор, мабуть, порівняв можливості Пітона з можливостями удава.
Джерело: http://habrahabr.ru/company/buruki/blog/189972/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Little_Prince
Автор: Іван Карбовник (Львів)

31. Роздатковий матеріал.

Користувач форуму Javatalks [джаватокс] жартома проілюстрував ЇЇ так. ВОНА створена на основі робіт
математика львівсько-варшавської школи Яна ЛукасЕвича. Назвіть ЇЇ трьома словами.

Відповідь: зворотна польська нотація



Залік: зворотній польський запис, польський інверсний запис, зворотній бездужковий запис, інверсний
бездужковий запис
Коментар: це форма запису математичних виразів, у якій операнди розташовані перед знаками операцій.
Джерело: http://javatalks.ru/topics/42049
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%81ukasiewicz
Автор: Іван Карбовник (Львів)

32. У 2005 році Сьюзен Беннет працювала на компанію СканСофт, проводячи по кілька годин на день у
студії звукозапису. У жовтні 2011 року вона отримала e-mail повідомлення від знайомого. Яке ім'я
згадувалося у цьому повідомленні?

Відповідь: Сірі
Залік: Siri
Коментар: Сьюзен записувала набори незв’язаних слів для озвучування GPS навігаторів та інших систем.
Apple, мабуть, викупила базу цих записів і використовувала їх при створенні голосового асистента Siri.
Джерело: http://edition.cnn.com/2013/10/04/tech/mobile/bennett-siri-iphone-voice/
Автор: Іван Карбовник (Львів)

33. Під час навчання в коледжі Дейв Тейлор був членом братства Дельта-К’ю-Дельта. У якій компанії
Дейв працював з 1993 по 1996 рік?

Відповідь: id Software
Залік: точна відповідь
Коментар: так пояснюють походження відомого чіт-коду IDDQD до гри Doom
Джерело: http://www.quora.com/What-is-the-origin-of-the-cheat-code-iddqd
https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Taylor_(game_programmer)
Автор: Іван Карбовник (Львів)

34. Вважається, що Bannercatch [банер кетч], випущена в середині вісімдесятих, стала першою
комп'ютерною грою, в якій був ... Який режим?

Відповідь: захоплення прапора
Залік: Capture the Flag
Коментар: banner catch і flag capture - синонімічні поняття
Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_the_flag
Автор: Іван Карбовник (Львів)

35. На сайті systemcomic.com [cистемкОмік крапка ком] сформульований ІКС, який стверджує: якість
фільмів бондіани погіршується пропорційно до кількості появ одного і того ж актора в ролі агента 007.
Назвіть ІКС трьома словами, використавши ім'я та прізвище.

Відповідь: закон Роджера Мура
Залік: Roger Moore's Law
Коментар: Роджер Мур - однофамілець Гордона Мура, який сформулював відомий закон щодо кількості
транзисторів в інтегральній схемі. Зауважимо, що редактори пакета не поділяють іронію з приводу
акторської гри Роджера Мура, і вважають його одним з кращих виконавців ролі Бонда.
Джерело: http://www.systemcomic.com/2012/05/14/the-system-580-other-moores-laws/
Автор: Іван Карбовник (Львів)



36. Блог компанії Docsvision [доксвіжн] рекомендує дотримуватися певного принципу при описі багів,
аби баг-репорт був зрозумілим. Наприклад, потрібно повідомити, що «видається неопрацьований
виняток у контекстному меню при збереженні змін». Назвіть цей принцип трьома словами.

Відповідь: Що? Де? Коли?
Залік: що, де, коли; що де коли
Коментар: потрібно вказати, що за помилка, де вона виникає і коли проявляється.
Джерело: http://habrahabr.ru/company/docsvision/blog/264163/
Автор: Іван Карбовник (Львів)


