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ПРАВИЛА ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 

по перукарському мистецтву, нігтьовій естетиці, візажу 

«Royal Beauty - КУБОК КАРПАТ – 2020» 

Дата проведення: 2 травня 2020 р. 

Місце проведення: 89425 Україна, Урочище «Золота гора», Ужгород. 
Організатор: « МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ІНДУСТРІЇ КРАСИ ТИСО-ДУНАЙСЬКОЇ НИЗОВИНИ» 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ: 

1.Участь у категорії «Cтиліст» - 800 грн. (Стаж роботи від 5 років). 
2.Участь у категоріях «Майстер» - 800 грн. (Стаж роботи від 2 до 5 років). 
Якщо учасник бере участь у більш ніж двох номінаціях, то вартість 600 грн за 
кожну. 
3.Участь у категорії «Юніор» - 600 грн. (Стаж роботи до 2 років). Якщо учасник 
бере участь у більш ніж двох номінаціях, то вартість 400 грн за кожну. 

При заявленій кількості учасників менш ніж 3 людей у категорію, організаторам конкурсів 

дозволене об'єднання категорій. 

 

Правила Спілки Перукарів України. 

        ВІЗАЖ  
Загальні вимоги 

Змагання на Чемпіонаті будуть проходити в трьох вікових категоріях.  У  категорії  
«юніор»  мають  право  брати  участь ті, хто навчається, або мають стаж роботи до 2 
років. В  основній  віковій  категорії «майстер» можуть брати участь особи, стаж 
роботи яких від 2-ох до 5-ти років. У категорії  «стиліст»  мають  право  брати  участь  
особи  зі  стажем  роботи  від  5-ти  років. 
 
  Рада старійшин контролює відповідність робіт правилам участі на Чемпіонаті. Учасники, 

що зайняли призові місця, нагороджуються дипломами, кубками й цінними 
подарунками. Після жеребкування учасники займають свої робочі місця.  

 

1. Моделі під час виконання роботи повинні бути одягнені в накидки. Накидку 
майстер повинен мати свою. Якщо накидку видадуть Оргкомітетом Чемпіонату, 
то майстер зобов'язаний використовувати накидку оргкомітету.  

2. Образ моделі повинен бути продуманий повністю й відповідати стилістиці 
номінації й кваліфікаційній категорії.     

3. Якщо модель спізнюється, то для учасника старт починається з того моменту, як 
модель зайняла крісло, а фініш загальний.     

4. Запізнення учасника карається штрафними балами.     
5. Учасники повинні показати професіоналізм, смак, творчу фантазію й уявлення 

перспективної комерційної моди.     
6. У виконуваних роботах важливо підкреслити єдність стилю й цілісність 

створюваного образу (індивідуальність + зачіска + макіяж + костюм + аксесуари).     
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7. У роботі важливо дотримувати доцільності використовуваних технологічних 
операцій; застосовувати нові технологічні процеси, а також сучасні 
парфюмернокосметичні препарати будь-яких фірм-виробників, якщо інші не 
надані Оргкомітетом, але не можна прямо або додатково рекламувати ці фірми й 
торговельні марки.     

8. Заборонено використовувати в роботі військову, релігійну й культову символіку.     
9. Моделям заборонено допомагати учасникам при виконанні робіт.     
10. Учасники починають і закінчують роботу з удару гонга. У момент удару гонга 

майстер встає й залишає конкурсне поле.      
11. Недотримання правил Чемпіонату штрафується  Радою старійшин від одного до 

трьох штрафних балів, при повторному порушенні учасник дискваліфікується.      
12. Забороняється повторювати раніше опубліковані, представлені роботи.     
13. Заборонено використовувати в роботі акрилові фарби й будь-які інші токсичні 

препарати, за порушення цієї вимоги учасник дискваліфікується.     
14. Заборонені моделі чоловічої статі.     

   

УЧАСНИКИ ЗМАГАЮТЬСЯ В НАСТУПНИХ НОМІНАЦІЯХ:     

1. Весільний макіяж. Без розподілу на категорії  
2. Smoky Eyes  Категорії: "Стилісти", "Майстри", "Юніори",  
3. Stage Make-Up. Макіяж – фантазія. Категорії: "Майстри", "Юніори" 

4. Салонний постер: Тема: Культура Сходу. Без розподілу на категорії. 
 

Номінація «ВЕСІЛЬНИЙ МАКІЯЖ» 

Весільний макіяж повинен створюватися відповідно до останніх тенденцій моди для молодих і 
повинен підходити до весільного вбрання. Метою цього конкурсу є образ гарної нареченої.  
Члени журі звертають увагу як на макіяж, у першу чергу, так і на цілий образ, що включає в себе 
зачіску, манікюр, одяг, аксесуари.     

Ступінь підготовки моделі:    

- ґрунтовка (тон, пудра натурального кольору).     

Забороняється:     

- використання моделей з перманентним макіяжем, з нарощеними віями;     
- малюнок на обличчі (чоло, підборіддя, вилиці);     
- попередня розмітка;     
- використання трафаретів;     
- наявність ескізу або світлини на робочому місці;     
- використання пластичного гриму;     
- наклеювання на шкіру великих декоративних елементів, що закривають очі;   

 Дозволяється:     

- використання декору, відповідного до теми роботи (стрази, блискітки, паєтки, пір'я й 
т.п.);     

- малюнок або елементи малюнка в області очей;     
- використання годинника на подіумі;      
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Критерії оцінки:     

- техніка (складність, чистота, композиція);     

- колір (гармонія, оригінальність);     

- образ (відповідність темі, гармонія, професійний вибір моделі);         

Час виконання:     

- 50 хвилин + 5 хвилин для оформлення зачіски й аксесуарів.  

      

ОБРАЗИ ДЛЯ НАТХНЕННЯ: 

 

    

       Розроблено: Спілка професіоналів України - (Make-up Artist)                                       

Номінація  «SMOKEY EYES» 

 Загальні вимоги     

1. Моделі під час виконання роботи повинні бути одягнені в накидки. Накидку майстер 
повинен мати свою. Якщо накидку видадуть  Оргкомітетом Чемпіонату, то майстер 
зобов'язаний використовувати накидку оргкомітету.     

2. Образ повинен бути продуманий і відповідати стилістиці номінації й кваліфікаційній 
категорії.     

3. Якщо модель або майстер спізнюється, то для учасника старт починається з того моменту, 
як модель зайняла крісло, а фініш загальний.      

4. Запізнення учасника карається штрафними балами від одного до трьох штрафних балів, 
або дискваліфікується.      
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5. Учасники повинні показати професіоналізм, смак, творчу фантазію й бачення 
перспективного розвитку моди.     

6. У виконуваних роботах важливо підкреслити цілісність образу (ідея + модель + костюм + 
аксесуари).     

7. У роботі важливо дотримувати доцільності використовуваних технічних операцій; 
застосовувати сучасні технології, а також сучасні косметичні засоби будь-яких фірм-
виробників, якщо інші не надані Оргкомітетом. Не можна прямо або додатково 
рекламувати ці фірми й торговельні марки.     

8. Заборонено використовувати в роботі націоналістичну, військову, релігійну й культову 
символіку.      

9. Моделям заборонено допомагати учасникам при виконанні робіт.  
10. Учасники починають і закінчують роботу з удару гонга. У момент удару гонга майстер 

приступає до роботи  й залишає конкурсне поле.      
11. Недотримання правил Чемпіонату штрафується Радою старійшин від одного до трьох 

штрафних балів, при повторному порушенні учасник дискваліфікується.      
12. Заборонено використовувати в роботі акрилові фарби й будь-які інші токсичні 

препарати, за порушення цієї вимоги учасник дискваліфікується.      
13. Підлягають дискваліфікації майстри, які пред’являть неправдиву інформацію про  свою 

кваліфікацію.  

 За порушення правил можуть  зніматися штрафні бали або учасник буде 

дискваліфікований.  

  

Номінація «SMOKEY EYES» 

1. Загальні положення.    

1.1. Мета й завдання конкурсу:     
• Розкриття творчого потенціалу й професійних можливостей майстрів по роботі над 

створенням макіяжу від комерційних варіантів до абсолютно нових трендових 
fashion і арт робіт для подіуму й високої моди.    

• Виявлення нових талантів.     
• Підвищення професійного статусу й престижу професії «MakeUp  

Artist».     
1.2. Учасником конкурсу може бути Makeup Artist будь-якого професійного рівня. Для участі 

потрібно подати заявку до певного строку. Заявки, подані пізніше - не розглядаються.      
1.3. Під участю розуміється     повна    згода    Учасника   із    Правилами  проведення 

Чемпіонату.     
    
2. Правила проведення Чемпіонату     
2.1. Учасники повинні пройти реєстрацію до початку конкурсу, оплатити орг. внесок і 

одержати номер і пакет учасника.     
2.2. Учасник зобов'язаний з'явитися на конкурс завчасно ( за 30 хвилин), мати все необхідне 

для виконання конкурсної роботи й підготувати своє робоче місце.      
2.3. За 15 хвилин до початку змагання учасник повинен зайняти своє робоче місце згідно 

номера отриманого при реєстрації.      
2.4. Учасники повинні мати всі необхідні особисті матеріали: декоративну косметику, 

інструменти (дозволені у відповідність із номінацією), аксесуари, додаткові декоративні 
елементи (будь-якої марки), необхідні для виконання конкурсного завдання.      



 

    

5      

2.5. Організаторами надається робоче місце: стілець, стіл, розетка.     
2.6. Початком і закінченням виконання роботи служить сигнал гонга.     
2.7. Після команди «стоп» майстер повинен негайно припинити роботу. За  5 хвилин прибрати 

робоче місце й покинути зону чемпіонату (навіть якщо бере участь у наступній номінації). 
Моделі повинні залишатися на своїх місцях для оцінки членами журі. Контроль часу й 
регламент здійснюються ведучим конкурсу.      

2.8. Моделям забороняється залишати місце проведення конкурсу до повного завершення 
роботи журі або з дозволу голови журі.     

Журі залишає право за собою право дискваліфікувати учасника за порушення правил 

проведення конкурсу. 

3. Вимоги до моделі:     

3.1. Модель повинна бути жіночої статі. Заборонені моделі чоловічої статі.     
3.2. Вік моделі повинен відповідати віковій категорії від 16 до 25 років.     
3.3. Модель повинна бути приємної зовнішності, зі здоровою шкірою обличчя, без яких-

небудь візуальних дефектів шкіри й дерматологічних захворювань.     
3.4. Не допускаються до участі моделі з перманентним макіяжем і мікроблейдингом губ, очей 

і брів. А також: тату, пірсингом та іншими перманентними змінами шкіри обличчя.      
3.5. Не допускається модель із нарощеними віями й бровами.    
3.6. Модель повинна бути заздалегідь одягнена у відповідність із темою номінації.     
3.7. Зачіска моделі повинна бути підготовлена заздалегідь у відповідність із темою номінації.     
3.8. До початку конкурсу, у моделі на обличчі не повинно бути ніякого виду декоративної  

косметики.     
    
4.2.  Загальні правила для всіх номінацій:    
• На чемпіонаті номінація «Smokey eyes» проводиться винятково для фахівців по макіяжу, 

MAKEUP ARTISTS.      
• Конкурс має 3 кваліфікаційні категорії у відповідність із кваліфікаційними рівнями 

складності виконання – 1 комерційна номінація (  Colour Smokey Eyes) і     
2 fashion номінації (Catwalk Smokey Eyes, Haute Couture Smokey Eyes) 
 / Час виконання макіяжу 60 хв для всіх категорій.     

• Допускається участь того самого учасника в декількох категоріях.  Для кожного рівня 
вимоги різні. Важливе дотримання вимог кожного рівня складності.     

• Послідовність нанесення макіяжу, технічні, схематичні, текстурні варіанти виконання 
визначаються індивідуально кожним учасником і у відповідність із вимогами рівня.     

• Підготовка до макіяжу, нанесення тону, корекція/моделювання форми обличчя, 
оформлення губ, брів і війкового ряду, а також, фіксація/закріплення макіяжу 
виконуються у відповідність зі схемами, техніками, косметичними засобами обраними 
індивідуально кожним учасником і у відповідність із авторською ідеєю образу для певної 
номінації.     

• У виконанні макіяжу допускається використання різних засобів декоративної косметики 
(переважно професійної лінії) і додаткових декоративних матеріалів у відповідність із 
вимогами номінації.   

•  Дотримання правил безпеки праці й вимог гігієни.     
      

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КАТЕГОРІЇ  SMOKEY EYES  
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Commercial    
1. Colour Smokey Eyes (беруть участь юніори)    

   Fashion     

2. Catwalk Smokey Eyes (pret-a-porte) ( беруть участь майстри)     

3. Haute Couture Smokey Eyes ( беруть участь стилісти)     

   

Категорія Юніори  

COLOUR SMOKEY EYES  

 

Регламент конкурсного часу: 60 хв.     

Додатковий час: 5 хвилин     

Категорія: Makeup Artist (юніори): досвід роботи від 1 до 3 років.     
    

     КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ:     

• Виконати комерційний макіяж «Smokey Eyes» у кольоровому варіанті.     
• У макіяжі очей повинне використовуватися мінімум три кольори.     
• Colour smokey eyes може бути виконаний з матовим, металевим або блискучим ефектом.     
• Підібрати саму вдалу схему макіяжу очей "Smokey Eyes" щодо будови обличчя, форми й 

посадки очей моделі.      
• В обов'язковому порядку повинна бути виконана підготовка до макіяжу, тонування, 

моделювання форми обличчя, оформлення губ, брів і війкового ряду, а також, 
фіксація/закріплення макіяжу з урахуванням  максимально гармонічного варіанта для 
зовнішності моделі.     
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• Усі етапи макіяжу повинні бути виконані в послідовності й у відповідність зі схемами, 

техніками, колірними, текстурними рішеннями за допомогою косметичних засобів 
індивідуально обраними кожним учасником з метою створити цілісний завершений образ.     

  

      ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ МАКІЯЖУ:     

• Макіяж виконується безпосередньо на конкурсному майданчику, починаючи з нанесення 
бази на обличчя моделі.     

• Макіяж може бути виконаний з використанням тіньової, олівцевої, кремової, акварельної 
техніки  

• Дозволене використання в макіяжі перламутрових і металевих пудр, слюди, глітера.     
• Макіяж повинен максимально покращити зовнішність, освіжити обличчя, скорегувати 

недоліки й доповнити загальний образ моделі.     
• Макіяж повинен відповідати критеріям і рівню салонної роботи.     
• Макіяж повинен бути носибельним, стильним і сучасним.      
• Дозволені нестандартні схеми й послідовність нанесення косметичних засобів.     
• Дозволене виконання макіяжу за допомогою кистів, спонжів, б’юті блендерів.     
• Не допускаються ніякі елементи малюнків, фейс-арт, будь-які наклеювання, крім вій.     
• Накладні вії не є обов'язковою умовою даної номінації.    

  

      КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ:     

• Загальне враження від образу (вибір моделі; органічність поєднання макіяжу, зачіски й одягу; 
гармонія й цілісність образу)     

• Чистота, техніка, складність виконання макіяжу.     

• Глибина, чистота й оригінальність колірних комбінацій, переходів і розтушовок.     
• Відповідність виконаного макіяжу з індивідуальними особливостями зовнішності моделі.     

 

Категорія - Майстри 

CATWALK SMOKEY EYES (pret-a-porte) 
Регламент конкурсного часу: 60 хв.  
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Додатковий час: 5 хвилин     

Категорія: Makeup Artist : досвід роботи від 3-5 років.     

КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ:    

Макіяжу «smokey eyes» виконаний у даній номінації повинен відповідати макіяжу для fashion показу 
й гармонійно доповнювати цілісний образ pret-a-porte. Побудова макіяжу виконується з урахуванням 
модних тенденцій та актуальних, у даному сезоні, трендів.  
        
• Підготовка до макіяжу, тонування, моделювання форми обличчя, оформлення губ, брів і 

війкового ряду, а також, фіксація/закріплення макіяжу виконується у відповідність із 
морфологічними особливостями зовнішності моделі й загальною ідеєю образу в даній 
номінації.     

• Усі етапи макіяжу повинні бути виконані в послідовності й у відповідність зі схемами, 
техніками, колірними, текстурними рішеннями за допомогою косметичних засобів 
індивідуально обраними кожним учасником з метою створити цілісний завершений образ.      

• Макіяж повинен транслювати гармонійність трендів і загальної стилістики з технічними, 
колірними й текстурними аспектами виконання.      

• Зачіска, аксесуари й одяг повинні доповнювати образ і поєднуватися з макіяжем.  

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ МАКІЯЖУ:     

• Макіяж виконується безпосередньо на конкурсному майданчику, починаючи з нанесення 
бази на обличчя моделі.     

• Макіяж повинен бути виконаний з використанням хоча б 2 технік з перерахованих: тіньової, 
олівцевої, кремової, акварельної, гелевої, аеромакіяж.     

• Дозволяється за бажанням нанесення тону й моделювання форми обличчя за допомогою 
аерографа.     

• Забороняється виконання макіяжу очей за допомогою аерографа.      

• Забороняється користуватися трафаретами в роботі з аерографом.      

• Малюнок виконується винятково в області очей.      

• Забороняється виконання малюнка на чолі, вилицях, підборідді.     

• Забороняється виконання макіяжу очей вище справжньої брови моделі.     

• Забороняється використання фантазійних елементів макіяжу в побудову схеми очей, фейсарт, 
будь-які наклеювання, крім вій.     

• Накладні вії не є обов'язковою умовою даної номінації.     

• Дозволяється попереднє освітлення/кольорове фарбування брів моделі.     

• Дозволені нестандартні схеми й графічні елементи в макіяжі очей.     

• Дозволене використання в макіяжі перламутрових пудр, слюдей, глітерів.    Забороняється 
наклеювання на шкіру великих декоративних елементів, що закривають деталі обличчя й 
макіяж.       

• Дозволяється нанесення косметичних засобів у послідовності обраній учасником.     

• Дозволене виконання макіяжу за допомогою кистів, спонжів, б’юті блендерів, аерографа й 
інших інструментів.      

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ:     

• Загальне враження від образу (модель; органічність поєднання макіяжу, зачіски, одягу, 
аксесуарів; гармонія й цілісність образу; відповідність темі номінації)  • Чистота, техніка, 
складність виконаної роботи.     
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Чистота,  контрастність,  насиченість  і  оригінальність  колірних  комбінацій, переходів і 
розтушовок.   Оригінальність і новизна ідеї макіяжу.     

• Тонування й моделювання (відповідність модним тенденціям; колірних комбінації; ефекти 
шкіри).     

• Правильність вибору моделі, відповідність образу, презентація образу.      
    

 

Категорія Стиліст 

«Haute Couture Smokey Eyes» 
 

 
Регламент конкурсного часу: 60 хв.     

Додатковий час: 5 хвилин     

Категорія: Makeup Artist/Makeup Stylist: досвід роботи від 5 років.  

    

КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ:     

• Макіяж виконаний у даній номінації «Smokey Eyes», повинен бути невід'ємною частиною 

образу, який персоніфікує високу моду.    

• Як джерело натхнення для створення образу в даній номінації можна використовувати відомі 

приклади з fashion показів і рекламних кампаній всесвітньо відомих модних будинків haute 

couture.     

• Макіяж повинен об'єднати основні принципи побудови макіяжу «smokey eyes», тенденції й 

тренди в fashion макіяжі, а також, креативне бачення учасника номінації в створенні макіяжу 

для haute couture.   

• Підготовка до макіяжу, тонування, моделювання форми обличчя, оформлення губ, брів і 

війкового ряду, а також, фіксація/закріплення макіяжу виконується у відповідність із ідеєю 

образу haute couture.     
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• Усі етапи макіяжу повинні бути виконані в послідовності й у відповідність зі схемами, 

техніками, колірними, текстурними рішеннями за допомогою косметичних засобів 

індивідуально обраними кожним учасником з метою створити цілісний завершений образ.      

• Макіяж повинен транслювати гармонійність ідеї й загальної стилістики з технічними, 

колірними й текстурними аспектами виконання.      

• Зачіска, аксесуари й одяг повинні доповнювати образ і поєднуватися з макіяжем.   

   

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ МАКІЯЖУ:      

• Макіяж виконується безпосередньо на конкурсному майданчику, починаючи з нанесення 

бази на обличчя моделі.     

• Макіяж повинен бути виконаний з використанням мінімум 2 технік з перерахованих: тіньової, 

олівцевої, кремової, акварельної, гелевої, аеромакіяж.     

• Дозволяється за бажанням нанесення тону й моделювання форми обличчя за допомогою 

аерографа.    

• Дозволяється фарбування зачіски моделі за допомогою аерографа.     

• Забороняється виконання макіяжу очей за допомогою аерографа.     

• Забороняється користуватися трафаретами в роботі з аерографом.     

• Малюнок виконується тільки в області очей.      

• Забороняється виконання малюнка на чолі, вилицях, підборідді.     

• Забороняється виконання макіяжу очей вище 10 мм справжньої брови моделі.  

• Малюнок може займати не більш 20% обличчя.  

• Дозволяється попереднє висвітлення/кольорове фарбування брів моделі.     

• Забороняється використання фантазійних схем у побудову макіяжу очей.  

• Дозволене використання в макіяжі перламутрових і металевих пудр, слюдей, глітера, страз, 

паєток, вій, декор. елементів у вигляді вій.     

• Забороняється наклеювання на шкіру цільних великих декоративних елементів, що 

закривають деталі обличчя й макіяж.     

• Накладні вії не є обов'язковою умовою даної номінації.     

• Дозволені нестандартні схеми й послідовність нанесення косметичних засобів.     

• Дозволене виконання макіяжу за допомогою кистів, спонжів, б’юті блендерів, аерографа й 

інших інструментів.      

  

    

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ:  

• Загальне враження від образу (модель; органічність поєднання макіяжу, зачіски й одягу; 

гармонія й цілісність образу; відповідність темі номінації)  

• Чистота, контрастність, насиченість і оригінальність колірних поєднань, переходів і 

розтушовок. Оригінальність і новизна ідеї макіяжу.  

• Чистота, техніка, складність виконаної роботи.     

• Тонування й моделювання (відповідність модним тенденціям, колірних поєднань, ефекти 

шкіри).    

• Правильність вибору моделі, відповідність образу, презентація образу   
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Stage Make-Up. Макіяж 
Регламент конкурсного часу: Майстер 110- хвилин,  Юніор 120 –хвилин.    

Тема: Вільна 

КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ:    

1. Учасники повинні зробити макіяж у відповідності до теми номінації  
2. Дозволяється попереднє нанесення основи.    
3. Дозволяється використання всіх видів матеріалів .   
4. Обов'язковими є штучні одинарні й пучкові вії, які учасник нарощує під час 

конкурсу.    
5. Не дозволяються попередньо вбудовані 3D вії.    
6. Татуаж не дозволяється.    
7. Тривалість конкурсу: юніор - 120 хв., майстер - 110 хв.    

    

Порушення правил штрафується балами або навіть дискваліфікацією. 

 
  

Номінація – «Салонний плакат». 

Tема: «Східна культура»   

Плакат повинен бути виконаний у креативному стилі, у вільній формі.   

•всі експонати повинні бути готові на 100% до початку змагань (виставляється повністю готова 

робота – світлина)  

• розмір світлини повинен бути 30x40 см (портретна орієнтація). 

• фото повинне бути виконане на глянцевій або матовій поверхні.   

• робота повинна бути повністю підготовлена відповідно до обраної теми.   

Дозволяється:   

- використовувати будь-які кольори   

- використовувати елементи інтер'єру, предмети й аксесуари (листи квітів, фарби, стрази і т.д.), 

відповідні до теми роботи.   

- декор і додаткові матеріали можуть закривати на фото обличчя не більше ніж на 10%)  
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 Забороняється (ступінь обробки світлини):   

- використовувати раніше опубліковані роботи (журнали, соц.мережі і т.д.)   

- обробка фото не повинна спотворювати кольору, видозмінювати фактуру шкіри (замилювати),   

- спецефекти, створені штучно (обробка фото)   

- не припустиме додавання елементів за допомогою програм для обробки фотo. 


