
Додаток 2

Пiдприсмство : Комунальненеприбутковепiдприсмство
<MicbKa комунальна лiкарня ЛЬ3>> ТернопiльськоТ MicbKoT ради piK

Органiзацiйно-правова форма :

комунальне пiдприемство
Територiя : м.Тернопiль

Орган державного управлiння
Тернопiльська MicbKa рада

Галузь : охорона здоров'я

вид економiчно[ дiяльностi : .щiяльнiсть лiкарських заlспадiв

за €!РПОУ
за КоПФГ

за КоАТУУ
за СПОДУ
за ЗКГНГ
за КВЕДОдиницi вимiру: тис. гривень

Формавласностi комунальна

Чисельнiсть працiвникiв : 323

Мiсцезнаходження м. Тернопiль, вул. Волинська,40
Телефон : (+38) 0б7 170 51 71

прiзвище та iнiцiали керiвника : Лазарчук Ю.в.

ФIНАНС ОВИЙ ПЛАН ПIДЦIРИ€МСТВА
НА 2022piK

Коди

2022 01 09

0200 1 зз4

150

UA61040490010069060

1 004

86.1 0

Основн aHcoBi показники пiдп
Код

рядка
Факт

минуло
го року

Фiнан-
совий
план
поточ-
ного
Dокч

Плано-
вий piK
(усього)

У тому числi за кварталами

I II III Iv
1 1 3 4 5 6 7 8 9

I. Формчвання прибчткч пiдпDиемтсва

доходи
.Щохiл (виручка) вiд реалiзачii пролукчii
(ToBapiB. робiт, послуг) в т.ч.:

l
37б0,2 3584,5 3584,5 750.8 984,7 l 068.1 780,9

Платнi медичнi посJrуги
001/1

зl88,0 3004,4 3004,4 620,8 8з4,7 928,1 620,8

оDендна плата 001/2 572.2 580.1 580,1 l з0,0 l50,0 140,0 l60,1

Податок на доданч BapTicTb
2

667,0 720,0 470,0 l80,0 180,0 60,0 50,0

Акцизний збiр 3

Iншi непрямi податки (розu,luфруваmu) 4

Iншi вирахування з доходу (розluцфруваmu)
5

Чистий лохiл (виручка) вiд реалiзацiТ
пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг)
(розшифрувати)(Мiський бюджет)в т.ч.:

6

Iншi операuiйнi лохоли(субвецiя+мiський
бюджет+кошти НСЗУ) 7

84341,9 81068,6 86447,5 2l590,0 2004 1,6 23385,3 2 l4з0,6

Iншi операчiйнi доходи (субвечiя) 007/1

Iншi операчiйнi доходи (спец

фонд.реконстр.)м/б
00712

Iншi операчiйнi доходи (спец
кап.видатки)м/б 007/3

Iншi операчiйнi доходи (спеч кап.ремонт)м/б
0o714

Iншi операчiйнi лохоли (м/б)
007/5

l3228,8 88б3,2 13878,2 3 538,6 l990,2 5068,2 з281.,2

Iншi операчiйнi доходи ( кошти НСЗУ)
007l4

34670,7 39323,4 56128,3 9830,9 9830,9 18з17,1 l8l49,4

Iншi операчiйнi доходи ( кошти НСЗУ
мед.гарант.) 007/5

2409,1



i доходи ( кошти НСЗ}'- 34039,3 32882,0 1б441,0 8220,5 8220,5

вtд участt вЪ пiталi (розutuфруваmu)

""rl фt-rrr*Ыд* о ди (роз utuфру в аmu)

Блаzоliйна dопомоzа

Б-И "И 
цtr.** фiнансування в cyMi

вiдсоткм по депозиту

вiд надзвичайних ситуацiй, стихiйного лиха,

aЙЬrрd""" р.-,trБаноТ продукuii (ToBapiB,

робiт та пос,пуг)

Алмiнiстративнi витрати, усього, у тому

витрати, пов'язанi з використанням

ти на консалтинговi послуги

витрати на cTpaxoBi послуги

витрати на аудиторськl послуги

iншi адмiнiстративнi витрати к,в,

Витрати на збут

lH-i операчiйнi витрати (Розшифровка в

Таблицi 1)в т.ч.:

Б-rr,ulo здiйснюються для пiдтриман ня

об'скга в робочому станi(проведення

,технагляду,обслу[9цхрзццдJg]цq
Iншi витрати(водопостачання-

Вrр"r" вiд участi в капiталi

Гншi витрати (полатки)

податок на HepyxoмlcTb

податок рентна плата за користування

П;;;; па-одаrо* na 
"рибуток 

вiд звичайноТ

Н"д*r-rй,rt "Йати 
(невiлшкодованi

Oi""*i р.зультати дiяльностi:

бБ r-п *u" й резул ьтат в iл о п е ра ч i й н oi

-Ф 
in а псочий резул ьтат вiд зв и ч ай н oi

дiяльностi до оподаткування

Ч".-й "рrбуr"- 
(збиток), у тому числi:

Вiлрrхуu"""я частини чистого прибутку ло

державного бюджету:



унiтарними пiдпри€мствами та
Iми

Головний

товариствам ll, у статутному

яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток,
паiв) належать державi

Вiлрахування до фонлу на виплату
дивйендiв:

господарськими товариствами, у статутному
фонлi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток,
паТв) належать державi, за нормативами,
уста-новленими в поточному poui за
результатами фiнансово-господарськоТ
дiяльностi за минyлий pik
у тому числl на державну частку

Щовiдково: Вiлрахування до фонду на
виплату дивiдендiв господарськими
товариствами, у статутному фондi яких
бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паТв)
наJIежать державi, за нормативами,
установленими в поточному poui вiл чистого

Залишок нерозподiленого прибутку (непо-

у тому числi за основними видами дiяльностi

Iншi фонли (розшифрувати)

Залишок нерозподiленого прибутку (непок-

III. обов'язковi платежiв пiд та державних цiльових фондi
Сплата поточних податкiв та обов'язкових
платежiв до державного бюджету, у тому
числi:

пдв, що пiдлягас сплатi до бюджету за
пiдсумками звiтного перiолу

пдв, що пiдляrас вiдшкодуванню з бюджету

iншi податки(земельний податок )

iншi податки(податок на HepyxoMicTb )

вiдрахування частини чистого прибутку

Погашення податковоi заборгованостi, у

погашення реструtсгуризованих та вlдстро-
чених сум, що пiдлягають сплатi у

до державних цiльових фондiв

Внески до державних цiльових фондiв, у тому
числil
внески до Пенсiйного фонлу У

Kýý_тJ

9 * t Ъ"rклрrrя },i93 i-!r,:

RD-?A* ozoo rззд /еЪЪ\ оzооlзза /рý

Фr}У
Юрiй ЛАЗАРЧУК

ганна Николишин

028/l



Таблиця 1

Елементи операцiйних
витрат

Код
рядка

Факт
минуло
го рокY

Фiнанс
овий
план
поточн
ого
рокY

Планов
ий piK
(усього
)

У тому числi за кварталами

I II пI Iv
1 7 3 4 5 б 7 8 9

Матерiальнi затрати, у
тому числi:

1

L9967,2 18478,5 21482,o 5356,8 449t,3 5396,1 62з7,8

витратп на сировину l
ocHoBHi матерiали

001/1
13011,9 Lzз26,4 L276L,4 3159,1 3073,6 з2з7,4 3291,3

витрати на паливо та
енергiю 00l12

6955,3 бt52,L 872о,6 2197,7 t4t7,7 2L58,7 2946,5

Витрати Еа оплату працi
2

51089,8 52L45,9 54092,9 lз829,7 12829,0 14288,6 13145,6

Вiдрахуванпя на
соцiальнi заходи

3
Lt2з9,7 11000,0 tt428,4 2945,0 2755,0 3071,9 2656,5

Iншi операцiйнi витрати
5

9087,6 7554,9 8090,4 1890,0 1900,0 zз49,2 L95t,2

Операчiйнi витрати,
Yсього

91384,3 89179,з 95093,7 24o2L,5 2L975,з 25105,8 23991,1

Юрiй ЛАЗАРЧУК

ганна николишин



товариствами, у статутному

яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток,

паТв) налеrкать державi

Вiлрахування до фонду на виплату

дивiдендiв:

господарськими товариствами, у статутному

фонлi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток,

паiв) належать державi, за нормативами,

уста-новленими в поточному poui за

результатами фiнансово-господарськоi
дiяльностi за минулцЦдjц_____,

у тому числi на дерrкавну частку

[овiдково: Вiлрахування до фонду на

виплату дивiдендiв господарськими
товариствами, у статутному фонлi яких
бiльше 50 вiдсоткiв акчiй (часток, паТв)

належать державi, за нормативами,

установленими в поточному роцi вiд чистого

Залишок нерозполiленого прибутку (непо-
го збитку) на початок звiтного

у тому числi за основними видами дiяльностi

lншi фонли (розшифрувати)

Залишок нерозподiленого прибутку (непок-

III. обов'язковi платежiв до бюджету та державццддЦц9 gцёjоllд!р

Сплата поточних податкiв та обов'язкових
платеrкiв до державного бюджету, у тому

податок на прибуток

ПДВ, що пhлягае сплатi до бюджету за

пiдсумками звiтного перiолу

П.ЩВ, що пiдляга€ вiдшкодуванню з бюдясету

iншi податки(земельний полаток )

iншi податки(полаток на HepyxoMicTb )

вiдрахування частини чистого прибутку

Погашення податковоi заборгованостi, у

погашення реструкгуризованих та вiдстро-
чених сум, що пiдлягають сплатi у

неустойки (штрафи, пенi)

Внески до державних цiльових фондiв, у тому
числi:

внески до ПенсiЙного фонлу У

.Щи
Юрiй ЛАЗАРЧУК

ганна НиколишинГоловний W

,rlми унiтарними пiдприемствами та

aднаннями



Таблиця 1

операцiйних
витрат

Код
Dядка

Факт
минуло
го рокY

Фiнанс
овий
план
поточн
ого
DoKY

Планов
ий piK
(усього
)

У томч числi за кварталами

I II III Iv
1 3 4 5 6 7 8 9

Матерiальнi затрати, у
тому числi:

1

L9967,2 18478,5 zt482,o 5356,8 449t,з 5396,1 62з7,8

витрати на сlлровину i
ocHoBHi матерiали

001/1
13011,9 L2з26,4 L276t,4 3159,1 3073,6 з2з7,4 3291,3

витрати на паливо та
енепгiю 001^l2

6955,3 6152,1 8720,6 2L97,7 t4L7,7 2158,7 2946,5

Витрати на оплату працi
2

51089,8 52145,9 54092,9 1з829,7 12829,0 14288,6 13145,6

Вiдрахування на
соцiальнi заходп

3
Ll2з9,7 11000,0 Lt428,4 2945,0 2755,0 3071,9 2656,5

Iншi операцiйнi витрати
5

9087,6 7554,9 8090,4 1890,0 1900,0 zз49,2 t95L,2

Операцiйнi витрати,
Yсього

91384,3 89179,3 95093,7 24021,5 21975,з 25105,8 23991,1

Юрiй ЛАЗАРЧУК

ганна николишин

7



ПОРIВНЯЛЪНА ТАБЛИЦЯ ДО ФIНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунАлъного нЕкомЕрцIIа{ого шдпри€мствА

(МIСъкА коIчtУнАЛънА ЛIкАРIrя лЪ3> ТМР
НА 2022piK

платних медичних послу

Найменування

cTaTTl видаткrв

Фiнансовий
план па
202lp.

Уточнюючий
фiнансовий

план на

01.03.2022р.

Уточнюючий
фiнансовий
план який

пода€ться на

затвердження

Рiзнпця iз

затвердженим

планом

запобiтна плата
2 бl0,7 2805,3 2805,3

Напахчвання на оплатy працi
574,1 бl7,5 бl7,5

Предметиrматерiалиrобладнання та
iHBeHTap

5,0 6,0 6,0

Медикаменти та перев'язувальнi
матеDiали

20,0 20,6 20,6

Пподчкти хаDчyвання

Оплата послyг (KpiM комунальних)

Видатки на вhрядження
10о0 5,0 5,0

оплата теплопостачання
20,0 10,0 10,0

Оплата водопостачання i
водовiдведення

5,0 5,0 5,0

Оплата електроенергii
10,3 9,3 9,3

OKpeMi заходи по реалiзацiТ
державних (регiональних) програм,
не вiднесенi до заходiв розвитку

виплата пенсiй i допомоги

Iншi видатки

Придбання обладнання та предметiв
довгострокового користування

Капiтальrrий ремонт iнших об'ектiв

Податок на додану BapTicTb

667,0 720,0 470,0 -250,0

Разом: 3 922,| 4198,7 3948,7 _250,0

.Щи

Гоl

Юрiй ЛАЗАРЧУК

ганна николишин
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Видаткова частина фiнансового плану

По вiддiлах якi утримуються
за рахунок мiського бюджету,
та коштiв нсзу

Найменування cTaTTi видаткiв

Фiнансовий
план на 202lp.

Уточнююч
ий

фiнансовий
план на

01.03.2022р.

Уточнюючий

фiнансовий
план який

пода€ться на
затвердження

Рiзниця iз
затвердже

пим
планом

Заробiтна плата 52739,8 52l45,9 54092,9 1947,0

Нарахування на оплату працi l|572,1 l 1000,0 ll428,4 428,4
Предметиrматерiалиrобладнання та
iHBeHTap 1 024,0 1182,0 l22з,l 41,1

Медикаменти та перев'язувальнi
матерiали 15349,5 10495,8 l0бl4,9 1 l9,1

Продукти харчування 648,6 648,б б48,6

Оплата послуг (KpiM комунальних) 2 939,7 2731,9 273|,9

оплата теплопостачання 3453,5 3441,0 б009,5 2568,5
оплата водопостачання i
водовiдведення 435,б 444,0 444,0

Оплата елекгроенергii 2427,0 2382,| 2з82,1
Оплата природного газу 40,0 30б,2 30б,2

Оплата iнших енергоносiiв 23,6 22,8 22,8

виплата пенсiй i допомоги 81, 3 l06,2 |06,2
Придбання обладнання та
предметiв довгострокового
користування 2I50,0 10l0,0 1010,0

Капiтальний ремонт iнших обrсктiв 1840,0 0,00 0,00
Реконструкцiя та реставрачiя iнших
об' скгiв (07 |7 322-602 400) 367,9 45б,б 456,6

Дохiд вiд цiльового фiнансування в
cyMi амортизацii

2 639,1 2806,2 3580,1 773,9

Iншi витрати (податки) зб,4 36,4

Разом: 97731,7 N 89179,3 95093.7 59|4,4

tTop \\ Юрiй ЛАЗАРЧУК

ганна николишин
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Щохiдна частина фiнансового плану

ль
пlп

найменчвання
cTaTTi доходiв

Фiнансовий
план на
2021р.

Фiнансовий
план на
2022р.

Уточнюючий
фiнансовий
план який

пода€ться на
затвердження

Рiзниця iз
затвердженим

планом

l

Дохiд (вируtlка)
вiд реалiзацi'i
пролукчi'i
(ToBapiB, робiт,
послуг) в т.ч.:

3255,1 3584,5 3584,5

1.1
Платнi медичнi
послуги

2787,l 3004,4 3004,4

1.2 Орендна плата 4б8,0 580,1 580,1

7 податок на

додану BapTicTb
667,,0 720,0 470,0 -250,0

3

Iншi доходи
(дохц вiд
цiльового

фiнансування в
cyMi амортизацii)

зl79,1 2806,2 3580,1 773,9

4
Кошти отриманi
вiд НСЗУ

4|862,1 39323,4 5б128,3 1б804,9

5

Кошти отриманi
вц нсзу_
covID)

39954,4 32882,0 16441,0 _I б441,0

6
кошти мiського
бюджету

893б,0 8246,6 13261,6 50l5,0

7

Iншi операцiйнi
доходи (спец

фонл)

3800,0 бlб,6 616,6

8
Вiдсотки по

депозитах
650,0 650,0

Разом доходiв:

101б53,7 88179,3 94732,| 6552,8

Щпрек,lор

Головllll ii бл,хг:uI,t

\ \ Юрiй ЛАЗАРЧУК

Ганна никоЛишинА



ВIДЛЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННrI
тЕрношльськоi MICbKoi рАд{

коIуIунАJIьнЕ нЕкомЕрцпfo{Е пцпри€мство (MIcbKA ком}rнАльнА лIкдрня
J\ъ 3) тЕрнопIлъськоi MICbKoi рАди (кнп (мкл N} 3>тмр)

вул. Волинська, 40, м. Тершопiль,46027, тел./факс 067 |70 51 7|,
e-mail: TMKl3@meta.ua Код €ДРПОУ 02001334

Пояснюв€Lльна записка до
фiНаНСОвоГо плану комун€шьного некомерцiйного пiдприсмства

KMicbKa комун€lJIьна лiкарня Jф3> Тернопiльськоi мiськоi Ради на2О22 рiк

На2022 piK по комун€LгIьному некомерцiйному пiдприемствi <MicbKa
KoMYHmIbHa Лiкарня J\Ъ3 > Тернопiльськоi мiськоi ради заплановано збiльшення
дохiдноi частини на суму 6552,8 тис. грн., а саме :

- Кошти отриманi вiд мiського бюджету - 50l5,0 тис.грн.

- Кошти отриманi вiд НСЗУ 36З,9 тис.грн.

- Iншi доходи I173,9 тис.грн.

Юрiй ЛАЗАРЧУК
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ВIДДЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННlI
тЕрнопlльськоi м ICbKoi рАди

КОМУНАЛЬнЕ НЕкомврцIЙнЕ пIдпри€мство (MICьKA комундльнд
ЛIКАРня NЪ 3> ТЕРноПIльськоI MIcbKoi вади (кнп (мкл м з>тмр)

вул. Волинська, 40, м. Тернопiль,46027, тел./факс 0352 55 09 06,
e-mail: TMKl3@meta.ua Код €.ЩПОУ 02001334

ВИКОНАННЯ УТОЧНЕНОГО ФIНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЪНОГО НЕкомЕрцIЙного пIдпри€мствА кнп (мкл лlъз) тмр

за I пiврiччя 2022 року
Щохiдна частина

J\t

з/п

Найменування cTaTTi

доходiв
План

на I пiврiччя
2022piK

виконання
за I пiврiччя

2022року

Сума
виконання

Вiдсоток
виконанця

1. Послуги, якi надаються згiдно
з функцiональнимш повноважен-
нями державними i комунальни-
ми закладами охорони здоров'я
(платнi медичнi послуги)

1735,5 1797,3 б1,8 103,6

1.1

лабораторнi, дiагностичнi та
консультативнi послуги за
зверненнrlми пацiентiв без

направленюI лiкаря

941,2 944,5 l00,4

|.2

Попереднi профiлактшнi
огляди за договорами з пiдп-

ри€мствами, наданшI меди-
чних послуг пiдприемствам

460,8 5|з,2 52,4 Il|,4

l.з
Медичне обслуговування за

договорами iз страховими
органiзацiями

55 5,,7 0,2 l0з,6

|.4 Стажування лiкарiв-i HTepHiB l0,0 1 1,5 1,5 1 15,0

1.5
Послуги cTopoHHiM

органiзацiям
з 8,0 з8,7 0,7 101,8

1,6 Орендна шlата 280,0 28з,7 з,7 l01,3

) Податок на додану BapTicTb 360,0 360,0 100,0

3

Iншi доходи ;

кошти вiд благодiйних
BHecKiB , гуманiтарна
допомога

401,7 401,7

5 Кошти отриманi вiд НСЗУ
зб102,8 35615,6 -487,2 98,7



б Кошти мiського бюлжету 5528,8 7590,8 2062,0 137,3

7 Iншi доходи
1403,1 2275,9 872,8 |62,2

7.1
I_{iльове фiнансування в cyMi
амортизацiТ

1161,4 l930,8 769,4 166,2

,7.2
Вiдсотки по депозитах 241,,7 345,1 103,4 l42,8

Разом доходiв :
45130,2 48041,3 2911,1 106,5

Видаткова частина, кошти НСЗУ, мiсцевий бюджет

лъ

пlп
Назва cTaTTi вптрат План

на I пiврiччя
2022рiк

виконання
за I пiврiччя

2022року

Сума
виконання

Вhсоток
вIIконання

1
Заробiтна плата
працiвникiв

26658,7 27зlз,6
654,9 102,5

,,|
Нарахування на зарплату 5700,0 6009,0 з09,0 105,4

3
Витрати на матерiали,,
iнвекгар

149з,,| \492,0 |,7 99,9

4
Витрати на медикаменти та

перев'язувальний матерiал
з27з,6 258,7,0 -б86,6 ,79,0

5
Витрати на оплату пролуктiв
харчування

з24,з 4l8,4 94,1 |29,0

б оплата за теплопостачання з22\,0 1))) а 1,9 l 00,1

7
Ошtата послуг водопоста-
чаннrI та водовiдведення

286,0 262,0 -24,0 91,6

8 Плата за електроенергiю
1 191,0 l191,0 l00,0

9 плата за газ 15з,0 l02,0 _5 1,0 66,,7

l0 Оплата iнших енергоносiiв l|,4 11,4 100,0

l1
Оплата пос;ryг (KpiM

комунальних)
21,8 21,8 100,0

l2 виплата пенсiй 5з, l 47,5 -5,6 89,5

lз придбання обладнання 820,0 821,0 1,0 1 00,1

l4
Реконструкцiя та реставрацiя
iншtлt об'ектiв

228,з 226,6 \,7 99,з

15
Iншi витрати (податки до
бюджету)

12,4 19,2 6,8 l54,8



lб Поточнi ремоЕти 853,5 2515,з l бб l,8 294,7

l7 Амортизачiя 1б95,0 1930,8 2з5,8 1l3,9

Всього: 45996,8 48191,5 2l94,7 104,8

ПояснювЕLпьна записка
до виконання фiнансового плану КНП <MicbKa комун€Lльна лiкарня Jф3> ТРМ

за I пiврiччя 2022року

Запланована сума доходiв у I

тис, грн., що складае 106,5 %
бiльше.

пiврiччi 2022р. становить 45IЗ0,2 тис. грн. виконання становить 48041,З
вiд запланованоi суми, або на29111,1 тис. грн. вiд запланованих коштiв

Вiдсоток виконання плану по власних надходженнях становить 103,6, тобто на 61,8 тис. грн. бiльше
проти заlrланованих сум надходжень. Збiльшення вiдбулось через:

- збiльшення надходжень вiд лабораторних, дiагностичних та консультативних послуг, якi не входять до
програми медичних гарантiЙ, передбачених договором з НСЗУ на 3,3 тис. грн. проти запланованоi суми,
вiдсоток виконання 100,4.

- збiльшилася сума коштi, якi надiйшли вiд попереднiх профiлактичних оглядiв за договорами з пiд-
присмствами, за виконання медичних оглядiв на 52,4 тис. грн.. Вiдсоток виконання 77I,4.

- збiльшилась сума надання медичних послуг по договорах iз страховими органiзацiями на 0,2 тис. грн.
Вiдсоток виконання 103,6.

- збiльшилась сума надходжень за стажування лiкарiв-iнтернiв на 1,5 тис.грн. Вiдсоток виконання 115,0.

- збiльшилась сума надання послуг cTopoHHiM органiзачiям 0,7 тис.грн., вiдсоток виконання 101,8.

- збiльшилась сума надходжень вiд надання зданих в оренду примiщень на 3,7 тис.грн. проти
запланованих. Вiдсоток виконання 101,3.

Збiльшилась сума по вiдсотках вiд депозит€lх, в зв'язку iз збiльшенням коштiв на рахунках в банку ,

на якi нарахов},ються вiдсотки, на 103,4 тис. грн., вiдсоток виконання 142,8.

Сума надходжень з мiського бюджету збiльшилась на 2062,0 тис. грн. проти запланованих. Вiдсоток
виконання l06,5.

Зменшилась сума надходжень вiд НСЗУ, у зв'язку з зменшенням надання допомоги пацiентам з

гострою респiраторною х спричиненою на 487,2 тис. грн. Вiдсоток виконання
98,,7.

Юрiй Лазарчук

,;;t:;---];_Ъ:'а

гор
ffiЦi,1,

ганна Николишин


