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1 Додаток 7

до постанови Центрш,ьноі· виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

форма№4 
ЗВІТ 

про надходження та використання коштів виборчого фонду 
кандидата в народні депутати України 

в одномандатному виборчому окрузі №214 

Проміжний 
(вид звіту: проміжний, оспrrочний) 

за період з "01" до "15" липня 2019 року 

Васильчук Вадим Васильович 
(прізвище, ім'я, по багькові кандидага в депуrаги) 

Філіал «Расчетний Центр» Відділення №37 ЄДРПОУ 14360570 МФО 320649, №р/р 26434052600351 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

Найменування етапі Сума 
(грн) 

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду

Власні кошти кандидата 200000 

Добровільні внески юридичних осіб, у тому числі о 

внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

України "Про вибори народних депутатів України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
Украіни" 
Добровільні внески фізичних осіб, у тому числі 51100 
внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону о 

України ''Про вибори народних депутатів України", які не мають 
права здійснювати відповідні внески 

внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою о 

статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" 
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними о 

договорами 

Помилкові надходження коштів 100 

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду 251200 (2 + 3 + 4 + 9+ 12) 
2. Перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду

2000 Повернення добровільних внесків особам (21 ОО + 2300): о 

2100 Повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник о 

поточного рахунку 

Національне аrентство з питань запобігання корупції 

09/62560/19 від 18.07.2019 
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Код 

статті 

2300 

3000 

3110 

3120 

3210 

3230 

4000 

5000 

6000 

Найменування статті 

Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду 
після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня 
повторного голосування) 

Перерахування коштів до Державного бюдже1У України 
(3110 + 3120 + 3210 + 3230) 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які 
відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про 
вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати 
. . .

ВІДПОВІДНІ внески 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір 
яких перевищує розмір, визначений частиною другою етапі 50 
Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

Перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від 
. .

яких в1дмовився розпорядник поточного рахунку, в раз1 
неможливості їх повернення відповідним особам 

Перерахування до Державного бюджету України внесків, що 
надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі 
включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування - після дня повторного голосування), у разі 
неможливості їх nовернення банком відповідним особам 

Банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям 
рахунку та його функціонуванням 

Повернення помилкових надходжень коштів 
Опублікування реквізитів поточного рахунку в друкованих 
засобах масової інформації 

Усього перераховано коштів з поточного рахунку виборчого фонду 
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

Загальний розмір виборчого фонду 
(2 + 3 + 4+ 12) - (2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 6000) 

1000 

1100 

1110 

1120 
1130 
1140 

1150 

1160 
1200 

1210 

1211 

3. Використання коштів виборчого фонду

Сума витрат виборчого фонду (11 ОО + 1200 + 1300 + 1400) 

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
(1110+ 1120+ 1130+ 114 0+ 1150+ 1160): 

виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 
(плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів) 
виготовлення відеозаписів 

. . 
виготовлення аудюзаписш 
виготовлення предметів, матеріалів ( сувенірів, канцтоварів тощо) з 
використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів 
придбання канцтоварів, паперу; інших предметів і матеріалів для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 
виготовлення та встановлення агітаційних наметів 
Використання засобів масової інформації (1210 + 1220): 

оплата ефірного часу (1211 + 1212): 

оплата ефірного часу на телебаченні 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 
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о 
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251200 

231210 

40890 

40890 
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Код 
Найменування статті 

Сума 
етапі (грн) 
1212 оплата ефірного часу на радіо о 

1220 
публікування агітаційних мшеріалів у друкованих засобах масової о 

інформації 

1300 Інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації 190320 
(131 О+ 1320 + 1330 + 1340 + 1350 + 1360): 

1310 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації о 

(перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та 
обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інпшх 
предметів і матеріалів, пов'язаних із передвиборною агітацією) 

1320 оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, о 

дискусій, "круглих столів", пресконференцій, а також для 
виготовлення матеріалів передвиборної агітації 

1330 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної о 

агітації 
1340 оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів 

rромадЯн, інших публічних заходів передвиборної агітації 
1350 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної о 

реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, 
сітілайтах тощо) 

1360 Послуги зв'язкv (1361 + 1362): 
1361 послуги електричного зв 'язку (телефонного, телеграфного, о 

фототелеграфного, факсимільного, документального зв 'язку, 
мереж та канШІів передавання даних тощо) 

1362 послуги поштового зв 'язку о 

1400 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження о 

виборчих листівок, плакатів та інпшх друкованих агітаційних 
матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали 
передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, демонстрацій, 
пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації 
фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки 
кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації про таку 
підтоимкv тощо) 

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду 19990 

(2 +З+ 4 + 9 + 12-2000-3000-4000-5000-6000-1000) 

9 у тому числі: перерахування штрафних санкцій виконавцями за о 

укладеними договорами 

Звіт подано "15" липня 2019 року 
Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 

Секретар 
Центрально;· виборчо;· І«АМісії 

(підпис) 

ДовгийО.М. 
(прізвище та ініціали) 

Н. БЕРНАЦЬКА 

Національне аrентство з питань запобігання корупції 

09/62560/19 від 18.07.2019 
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Додаток В 
до постапови Цептрш,ьпої виборчої комісії 

від 14 червня 2019 року № 1010 

РОЗШИФРОВКА 
до Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду 

кандидата в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі No 214 (форми No 4) 

Проміжний 
(вид звіrу: проміжний, остаточний) 

за період з "01" до "15" липня 2019 року 

Васильчук Вадим Васильович 
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати) 

Філіал «Расчетний Центр)) Відділення №37 ЄДРПОУ 14360570 МФО 320649, №р/р 2643405260035 l 
(назва та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, № рахунку) 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок власних коштів
кандидата в народні депутати України 

(код статті 2) 

Лата надходження коштів Номер РО]РВІVІІКОВОГО докvмента Сvма (гnнІ 

02.07.19 @,2PL 778898 10000 
03.07.19 Га22РL207809 10000 
03.07.19 @,2PL206657 15000 
03.07.19 @,2PL206592 15000 
03.07.19 <щ2РL206602 15000 
03.07.19 <щ2РL206554 15000 
03.07.19 @,2PL206550 15000 
03.07.19 (a),2PL206548 15000 
03.07.19 <щ2РL 199999 15000 
03.07.19 @,2PL20003 7 15000 
03.07.19 (a),2PL20003 5 15000 
03.07.19 <щ2РL 199995 15000 
03.07,19 Га22РL 199989 15000 
03.07.19 <щ2РL 199961 15000 

200000 

1. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків юридичних осіб 

( код статті З) 

Дата надходження 
Номер 

розрахункового 
Нsймену-ванн111 Місцез11аход- Код плапtнка 

внеску JLІJamикa ження ПJІатннка (ЄДРПОУ) 
докvмента 

о о t) о D 

о D о о о 

С) о о о (_) 

о о С) о D 

Сума 

(грн) 

о 

о 

о 



Код статті 

4 

4 

4 

Усьоrо 

Дата 
надходженна: 

внеску 

03.07.19 

03.07.19 

03.07.19 

2. Відомості про надходження на поточний рахунок
добровільних внесків фізичних осіб 

(код надходження коштів 4) 

Місце Реєстраціііннй 
Номер 

проживання номер обліковоі 
Прізвище, ім'а, плаmика розрахун- по батькові (область, Адреса житла кapnrn 

кового платника WJ&mикa 
платника район, податків/сері11 і документа населений 

ПУНКТ) 
номер паспорта 

@PL141149 Довгий Київська Київська 
Олександр обл .. м. обл" м. 

Михайлович Вишневе. Вишневе. 
вул. вул. 

@PL145003 Довгий Київська Київська 
Олександр обл"м. обл"м. 

Михайлович Вишневе. Вишневе. 
вул. вул. 

@PL387881 Довгий Київська Київська 
Олександр обл" м. обл" м. 

Михайлович Вишневе. Вишневе. 
вул. вул. 

 

4. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків

Сума 
(rрн) 

100 

1000 

50000 

51100 

юридичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код статті 1 О) 

Кодстапі Дата надходженн11 Номер розрахункового Найменуванн11 Місцезнаходженн11 КодПJІаmнка Сума 
внеску документа ПJІ811tИЮІ платника (ЄдРПОУ\ (rnнl 

10 п п D о о о 

10 о о о о о ·-о

10 С) о С> 6 о о 

Усього Q 
о 

5. Відомості про надходження на поточний рахунок внесків
фізичних осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону України "Про вибори 
народних депутатів України", які не мають права здійснювати відповідні внески 

(код статті 10) 
Місце 

Реєстраційний 
прожнванНІІ 

Дата надход- Номер Прізвище, ім'11, платника Адреса житла номер облікової 
Сума Код статті по батькові женни внеску розрахункового ( область, район, платника картки nлатиика (rрн) документа платника населений податків/сері11 і 

пункт) 
номер паспорта 

10 D D С> С> о о о 

10 () (.) о о Г') 6 о 

10 п о D о о u о 

Усього о 

6. Відомості про надходження внесків юридичних осіб, розмір яких перевищує розмір,
визначений частиною другою статrі 50 Закону України "Про вибори народних

депутатів України" 
(код етапі 11) 



Дата Номер розрахунко- Найменуванн11 Місцезнаход-ження Код платника Сума Код статті надходження вого документа ПJ18ТННК8 платника (ЄДРПОУ) (грн) внеску 

11 о /Г) о D о о 

11 D о о о о о 

11 () о о С) ь о 

11 D о о D п о 

Усього о 

7. Відомості про надходження внесків фізичних осіб, розмір яких перевищує розмір,
визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних

депутатів України" 

Кодстапі 

11 
11 
11 

Усього 

Код етапі 

9 
9 
9 

Усього 

Код етапі 

12 
12 
12 

Усього 

Кодствпі 

12 
12 
12 

Усього 

( код статті 11) 

Місце Реєстраційний 
Дата Номер Прізвище, ім'я, проживання номер облікової 

по батькові ПЛ8ТННІ(8 Адреса ж�пла надходження розрахункового (область, район, плаmика картки плаmнка 

внеску документа WІ8ТІІНЮJ населений податків/серія і 

пvнкт) номер паспорта 

() D о о о о 

п (? о о о о 

rJ С7 D D о о 

8. Відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними договорами 

(код статті 9) 

Реквізити 
Дата Номер розра:�ун- договору (дата 

перерахуванн11 Виконавець Код вик:онавц11. укладанНJІ, Призначення 
штрафних кового (повна назва) (ЄДРПОУ) документа номер та платежу 

санкцій предмет 
договооv) 

0 б С) С:? о С:> 

(J D о о о С) 
о, о D С> с;> 

-ф 

9. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від юридичних осіб 

(код статті 12) 

Дата надходження Номер Найменуванн11 Місцезнаходження Код платника 
розрахункового 

nлатннка платника (ЄДРПОУ) внеску докvмента 

п D D о ь 
о о CJ о Q) 

r) 6 () о С) 

10. Відомості про помилкові надходження коштів на поточний рахунок
від фізичних осіб 

(код статті 12) 

Місце Реєстра11ійннй 

Номер Прізвище, ім'11, 
проживання номер обліковоі 

Дата иадход- по батьковj ПJІ8ПІИК8 Адреса житла картки 
ження внеску розрахуu-ковоrо ( область, район, ПJІаmика платника документа матника населений податків/сері11 і 

пvнкт) - номер паспорта 

п D (; о и о 
п С) с) tJ (') о 
D () D С) с) r) 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(гри) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 

Сума 
(грн) 

о 

о 

о 

о 



Кодстатrі 

0 
(') 
с;7 

Усього 

Код етапі 

& 

D 

Усьоrо 

Код статrі 

('7 

о 

Усього 

Кодстатrі 

,J 

о 

[--;) 

Усього 

11. Відомості про повернення добровільних внесків юридичним особам
(код статті 2100, 2300) 

Дата повернення Номер розрахун- Отримувач Місце- Код отримувача 
в11ескv кового документа І повна на1ва) знаходження отоимvвача ІЄдРПОУ) 

V {) v v о 

С) Q) (J) й ч 
D (І) (!) о '-./ 

12. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код статті 2100, 2300) 

Місце Реєстраційний 

Дата Номер Прізвище, ім'я, 
проживання номер облікової 

JLІІаТННК8 
побатькові Адреса житла арткн плаmика 

повернення розраsунковоrо 
(область, район, платника nодатІ<ів/серія і внеску 

С) 

о 
t) 

документа отримувача населений номер паспорта 
ПVНІ<Т) отримувача 

о о 6 о 6 
б о С> о о 
о о о о (,) 

13. Відомості про перерахування коштів юридичних осіб
до Державного бюдже'І)' України 
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

Номер 

Сума 
Ігон) 

о 
о 
о 
о 

Сума 
(rрн) 

о 
о 
о 
о 

Дата перераху- Найменування Місцез11аходжени11 Кодматника 
Сума (rрн) 

ВІНІІІІ внеску 
розрахункового матнmса ' JLІІаТІІНJаІ (ЄДРПОУ) доІ<Vмента 

D о о о о 

D С) С) С> D 

D ГJ о D о 

14. Відомості про перерахування коштів фізичних осіб
до Державного бюдже'І)' України 
(код статті 3110, 3120, 3210, 3230) 

Місце Реєстраційний 

Номер Прізвище, ім'11, 
проживання номер облікової 

Дата перераху- по батьІ<Ові WUІТНИІ<а Адреса ЖИТЛІ картки 
вання внеску 

розрахункового 
( область, рай 011, маmнка платника документа платника населений податІ<ів/сері11 і 

пvнкт) номео паспоота 

D о о D D 8 
D б () о D () 

п о б () () о 

о 
о 
о 
о 

Сума (rрн) 

о 
о 
о 
о 

15. Відомості про оплату банківських послуг, не пов'язаних з відкриттям і закриттям
рахунку та його функціонуванням 

(код статті 4000) 
Номер Найменування Місцезнаходження Код банку Код статrі Дата оматн послуr розраху111,ового 

банку банку (ЄДРПОУ) Сума (rри) 
до.,умента 

4000 u о (:-_;; и u о 
4000 о 6 6 о 6 о 
4000 о f1-> {) б о о 

Усього о 



Дата повернення Код статrі 
коштів 

5000 г) ./ 

5000 D 

5000 f7 
Усього 

16. Відомості про повернення юридичним особам
помилкових надходжень коштів 

(код статті 5000) 

Номер 
Отримувач 

Місце- Код отримувача розрахункового знаходженн11 
докvмента (повна назва} 

отпимvвача (ЄДРПОУ) 

V г) / о D 

{/ D D D 

,() о Ь t) 

Сума 
(rрн) 

о 

о 

о 

о 

17. Відомості про повернення фізичним особам помилкових надходжень коштів

Код 
статrі 

5000 
5000 
5000 

Усього 

Koдttaтri 

6000 
6000 
6000 

Усього 

(код статті 5000) 
Місце Реєстраційнніі 

Номер Прізвище, ім'11, прожива нии номер облікової 
Дата повернен- мапtика Адреса ЖИТJJ8 картки плаmнка розрахунко- по батькові 

НІІКОWТЇВ (область, район, платника податків/серІ11 і вого документа отримувача населений номер паспорта 
пункт) отримувача 

1) /() С) І) () D 

п о о о D 6 

() h п о ◊ о 

18. Відомості про опублікування реквізитів поточного рахунку
в друкованих засобах масової інформації 

(код статті 6000) 

Дата Номер розрахунко- Найменування Місцезнаходженн11 Код отримувача 
перерахуванн11 

вого до)()'Мента отримувача отримувача (ЄДРПОУ} кошrів 

,,.,о о и о о 

,'
(

) D о (') о 

() 6 () {) ('> 

19. Відомості про використання коштів поточного рахунку
виборчого фонду кандидата в народні депутати України

Сума (rрн) 

о 

о 

о 

о 

Сума (грн) 

о 

о 

о 

о 

(код статті 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1211, 1212, 1220, 1310, 1320, 1330, 1340, 
1350, 1361, 1362, 1400) 

Номер 
Номер 

одиомандаmого 
Дата Отримувач Місцезна- Код 

Призначении Сума виборчого окруrу Код статrі 
розраsун-

(повна ходженнк отримувача 
кового (грн) (впорІІДку 

платежу назва) отримувача (ЄДРПОУ} 
платосу 

зроста11н11) 
документа 

Оплата 
рахунку 

No708 від 
01 липня 

214 1350 03.07.19 10 
товсв 

Київ 
3323919 2019 року. 

4968 
АУТДОР о У сумі 

4140.00 

грн .. ПДВ 
-20%

828.00 



грн. 

Оплата 

МАРТИ 
рахунку 

НЕНКО 
NоСФ-

214 1350 03.07.19 7 ЮРІЙ Київ 
000000284 

6960 

АНДРІЙ 
 від 2 

ови 
липня 

2019 року. 
Без ПДВ. 

Оплата 
рахунку 

No707 від 
01 липня 

тов св 3323919 
2019 року. 

214 1350 03.07.19 11 
АУТДОР 

Київ 
о 

У сумі 9300 
7750.00 

грн .. ПДВ 
-20%

1550.00
грн. 

Оплата 
рахунку 
No2502 
від 01 
липня 

ОКТАГ 
2019 року. 

1350, ОН- 3472920 
214 

1110 
03.07.19 1 

АУТДОР 
Київ 

3 
У сумі 12780 

10650.00 
тов. 

грн •. ПДВ 
-

20% 
2130.00 --

rрн. 

Оплата 
рахунку 

NоСФ 19-
04410 від 

1 

тов 
2528122 

липня 

214 1350 03.07.19 8 «БІГ Київ 
4 

2019 року. 56400 

МЕДІА» У сумі 
47000.00 

rрн .. 

ПДВ-20 
% 9400.00 

грн. 

Оплата 

рахунку 

тов св 3323919 
No706 від 

214 1350 03.07.19 9 Київ 01 липня 121920 
АУТДОР о 

2019 року. 

У сумі 
101600.00 



грн .. ПДВ 
-

20% 
20320.00 

грн. 
Оплата 
рахунку 
Nо СФ-

000000042 
від 4 

тов липня 

ВИДАВ 2019 року 

214 1110 08.07.19 13 
ництв 

Київ 
3578939 за друк

4500 
о 4 міні-

ПЕРЕД буклетів. 

МІСТЯ. У сумі
3750.00 

грн"ПДВ 
-20%
750.00
Грн.

Оплата 
рахунку 
NоСФ -
43 від 8 
липня 

тов 

ВИДАВ 
2019 року 

ництв 3578939 за друк 
214 1110 08.07.19 14 

о 
Київ 4 

міні- 13322 

ПЕРЕД 
буклетів. 

МІСТЯ. 
У сумі

11101.67 
грн .. ПДВ 

-20 %
2220.33

грн. 
Оплата 
рахунку 
№4273 
від 01 
липня 

тов 
2019 року. 

214 1110 09.07.19 27 'СПЄ:КТ Київ 
4015125 Друк 1060 

РАІН:К' 
1 постерів. 

У сумі
883.33 

грн •. ПДВ 
-20%
176.67
грн. 

Усього 231210 



20. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям 

(код статті 8) 

Дата Номер Реквізнm 
Місцезна- Код договору (дата Призна-

Код повер-. розрахун- Виконавець Сума ходження виконавця укладання, номер чення с татrі нення кового 
кошrів документа 

8 h о 

8 V D 

8 f) ь 

8 f/ о 

Розпорядник коштів 

поточного рахунку 

виборчого фонду 

Секретар 

(повна назва) 
виконавц11 

о о 

D {',) 

� 6 

б 

лf!І 
(підпис) 

(ЄДРПОУ) та предмет матежу (грн) 

договооv\ 
и с� -;::.:-) о 

С;) о <І:;. о 

Q) 6 6 о 

о о с) о 

ДовгийО.М. 
(прізвище та ініціали) 



пояснювальна записна 

до проміжного фінансового звіту про надходження та винористання ноштів виборчого 

фонду нандидата в народні депутати УнраТни в одномандатному виборчому окрузі №214 

Васильчук Вадим Васильович 

Згідно виписки по рахунку №26434052600351 від 14.07.2019р., наданої обслуговуючою 

банківською установою за період з 25,06.2019 року по 15.07.2019 року на поточний рахунок 

виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі 

№214 Васильчук Вадим Васильович (надалі - Кандидат) №2643405260051 надійшли кошти в 

загальній сумі 251200грн. 

Виборчий фонд був сформований за рахунок власних коштів Кандидата. Надходження від осіб, 

визначених у частині третій етапі 50 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 

17.11.2011р. №4061-VI в чинній редакції (надалі-ЗУ), та внески, розмір яких перевищує розмір, 

установлений частиною другою етапі ЗУ - на дату подання проміжного звіту відсутні. 

Штрафні санкції перераховані виконавцями за укладеними договорами за вказаний період не 

надходили. 

Кошти з виборчого фонду Кандидата використовувались за цільовим призначенням з 

дотриманням фінансової дисципліни. 

На кінець періоду залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду Кандидата складає 

19990 грн. (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот девяносто грн.). 

Розпорядник коштів 

поточного рахунку 

виборчого фонду Васильчук В.В.

(прізвище та ініціали) 
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