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  Щоб звільнити більше місця у морозильному відділенні, 
можна витягти ящики [ окрім нижнього ] зі своїх місць, 
розташовуючи харчові продукти безпосередньо на решітках/
скляних поличках [де вони передбачені].
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  Щоб звільнити більше місця у морозильному відділенні, можна 
витягти ящики [ окрім нижнього ] зі своїх місць, розташовуючи 
харчові продукти безпосередньо на решітках/скляних 
поличках [де вони передбачені].
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