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Додаток №11  
до наказу №170 від «16» лютого 2022 року 

 
ДОГОВІР   

застави транспортного засобу  №_____________ 

м. Київ                                       «___» _____ 20__ р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей» (надалі іменується 
«Заставодержатель»), в особі Генерального директора Кривошапка Андрія Володимировича, який діє 
на підставі Статуту, з однієї сторони,  

та 
_____________________________________ «_________________________» (надалі іменується 

«Заставодавець»), в особі ____________ __________________________, який діє на підставі 

_______________________ та згідно рішення Загальних зборів учасників (Протокол №____  від «___» 
______________р.), з іншої сторони, 

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір 
застави транспортного засобу (надалі іменується «Договір»), про таке: 

1. ТЕРМІНИ 
1.1. Терміни в Договорі вживаються у наступному значенні:   

1.1.1. «Боржник» - ___________ __________________ (найменування юридичної особи-суб’єкта 
господарської діяльності), код ЄДРПОУ ___________________; 
1.1.2. «Основний договір» - Договір про надання фінансового кредиту № _____ від ____________ 
року, укладений між Заставодержателем та Боржником, в забезпечення виконання зобов’язань якого 
укладається Договір; 
1.1.3. «Основне зобов’язання» – усі зобов’язання Боржника за Основним договором, виконання яких в 
повному обсязі забезпечується заставою за Договором.  
1.1.4. «Предмет застави» – майно згідно з пунктом 2.1 Договору, застава якого є забезпеченням 
виконання усіх зобов’язань Боржника в повному обсязі за Основним договором.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Заставодавець з метою забезпечення викладених нижче зобов’язань передає в заставу 
Заставодержателю Предмет застави: 

2.1.1. Вид транспортного засобу (в т.ч. 
марка, модель, рік випуску, 
виробник):  

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
(найменування та опис відповідно до даних 
документа про реєстрацію) 
 

2.1.2. Реєстраційний номер 
транспортного засобу: 

_________________________ 

2.1.3. Номер кузова: 
_____________________________________ 

2.1.4. Узгоджена Сторонами вартість 
Предмету застави на момент 
укладення Договору становить:  

________________, 00 грн. (___________гривень 
___коп.)  

2.1.5. Документи, що підтверджують 
реєстрацію транспортного засобу 
за Заставодавцем: 

 
______________________№______від_____________, 
видане __________________ 
(вказуються реквізити свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу) 

2.2. Заставою забезпечується в повному обсязі виконання усіх зобов’язань Боржника перед 
Заставодержателем за Основним договором, зокрема, але не обмежуючись наступним: зобов’язань 
щодо повернення Боржником в повному обсязі кредитних коштів, отриманих та/або таких що будуть 
отримані відповідно до умов Основного договору, сплати процентів за ставками, обумовленими 
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Основним договором, комісій, неустойки (пені, штрафів), інших платежів в розмірах та на умовах, 
визначених Основним договором. 

2.3. Заставою за Договором також забезпечуються в повному обсязі вимоги Заставодержателя 
щодо відшкодування: 

- витрат, понесених Заставодержателем і пов’язаних з пред’явленням вимоги за  Основним 
договором і зверненням стягнення на Предмет застави за Договором, в тому числі, але не виключно, 
витрат, пов’язаних з вчиненням виконавчого напису нотаріуса, витрат на проведення оцінки Предмета 
застави суб’єктами оціночної діяльності;  

- витрат на утримання Предмета застави; 
- збитків, завданих Заставодержателю порушенням зобов’язань за Основним договором та/або 

Договором; 
- витрат на збереження, проведення моніторингу, оцінки/переоцінки/рецензування оцінки 

Предмету застави, витрат щодо страхування Предмету застави у випадках, передбачених Договором. 
2.4. Заставодавець підтверджує, що заставою також забезпечуються зобов’язання, зазначені в 

п.2.2 Договору, у разі їх зміни – збільшення або зменшення, якщо така зміна обумовлена 
застосуванням умов Основного договору або окремими домовленостями Сторін за Основним 
договором щодо збільшення або зменшення суми або строків виконання зобов’язань Боржника за 
Основним договором. При цьому, у випадку внесення змін до Основного договору, в тому числі після 
укладення Договору, Заставодавець підписанням Договору дає свою безумовну та безвідкличну згоду 
на таку зміну зобов’язань, забезпечених заставою за Договором, що може виникнути в майбутньому, 
внаслідок чого, в тому числі, збільшується обсяг його відповідальності перед Заставодержателем, без 
необхідності укладання будь-яких додаткових угод до Договору. Також Заставодавець цим 
погоджується, що підставою для внесення змін до будь-яких реєстрів, у яких здійснюється реєстрація 
обтяження щодо Предмету застави, є відповідний Основний договір або Додаткова угода до нього 
щодо збільшення або зменшення суми або строків виконання зобов’язань Боржника за Основним 
договором.  

2.5. Заставодавець свідчить, що Предмет застави до цього часу не є предметом застави за іншими 
зобов’язаннями, жодним способом не відчужений, у спорі та під арештом (забороною) не перебуває, є 
вільним від боргів, не є предметом стягнення за будь-яким судовим та/або виконавчим провадженням, 
не перебуває в оренді та/або лізингу та/або довірчому управлінні, щодо нього відсутні будь-які 
обтяження, в тому числі і податкова застава. Заставодавець свідчить, що стосовно Предмета застави 
не була оформлена довіреність іншій особі щодо володіння та/або користування, в тому числі, з 
правом відчуження. 

2.6. Наступні застави майна, що є Предметом застави за Договором, дозволяються  виключно за 
попереднім письмовим дозволом Заставодержателя. 

2.7. Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування Предмету застави 
несе Заставодавець. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Права Заставодержателя: 
3.1.1. У разі невиконання або неналежного виконання Боржником зобов’язань за Основним 

договором, задовольнити за рахунок Предмету застави свої вимоги у порядку, визначеному 
Договором, у повному обсязі, включаючи основну суму боргу, проценти за користування кредитом, 
комісії, відшкодування збитків, завданих відстрочкою (розстрочкою) виконання, або простроченням 
виконання, включаючи неустойку (штрафи, пеню), витрати по зверненню стягнення на Предмет 
застави та його реалізацію, а також інші витрати, відшкодування яких забезпечується Договором; 

3.1.2. Перевіряти у будь-який час в присутності уповноваженого представника Заставодавця, 
документально та фактично наявність, розмір, стан та умови зберігання та використання Предмету 
застави для чого направляти своїх представників для проведення його огляду, документальної і 
фактичної перевірки з попереднім повідомленням Заставодавця  про перевірку за  5 (п’ять) 
календарних днів; 

3.1.3. Здійснювати моніторинг/огляд, оцінку/переоцінку, рецензію на оцінку Предмета застави;  
3.1.4. У випадку невиконання Заставодавцем вимог щодо страхування Предмету застави, 

обумовлених п.п. 3.4.5-3.4.7 Договору, Заставодавець цим підтверджує, що він безумовно 
погоджується з тим, що Заставодержатель має право самостійно застрахувати Предмет застави та за 
власні кошти в будь-якій зі страхових компаній, що є прийнятними для Заставодержателя, з 
покладанням на Заставодавця прав та обов’язків страхувальника за відповідними договорами 
страхування, що  будуть укладені між Заставодержателем та страховою компанією. В цьому випадку 
вартість Предмета застави, зазначена у відповідному договорі страхування, укладеному між 
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Заставодержателем та страховою компанією (за умови, що така вартість визначена у відповідності до 
вимог чинного законодавства України), розміри страхових винагород та страхові випадки, обумовлені 
такими договорами страхування, вважаються такими, що є погодженими Заставодавцем. Витрати 
Заставодержателя, понесені у зв’язку з укладанням відповідних договорів страхування, підлягають 
відшкодуванню Заставодавцем на першу вимогу Заставодержателя протягом 5 (п’яти) робочих днів з 
дати направлення такої вимоги Заставодержателя;        

3.1.5. Самостійно здійснювати переоцінку вартості Предмета застави без необхідності 
укладання додаткових договорів до Договору; 

3.1.6. Заставодержатель має право здійснити реалізацію Предмету застави або набути його у 
власність у разі невиконання Боржником зобов'язань за Основним договором та/або порушення 
справи про банкрутство Заставодавця; 

3.1.7. Інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.      
3.2.Обов’язки Заставодержателя: 
3.2.1. Належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором. 
3.3. Права Заставодавця: 
3.3.1. Реалізовувати свої права щодо Предмету застави, з урахуванням обмежень, 

встановлених Договором. 
3.4. Обов’язки Заставодавця: 
3.4.1. Заставодавець не має права без попередньої письмової згоди Заставодержателя  вчиняти 

будь-які дії щодо Предмету застави, що можуть призвести до наступних правових наслідків: 

• відчуження Предмету застави; та/або 

• розпорядження Предметом застави; та/або 

• надання Предмету застави у користування (в будь-якій формі) іншим особам; 
та/або  

• зміни призначення та/або способу використання Предмету застави; та/або 

• припинення чи обмеження прав Заставодержателя, які встановлені Договором 
та/або чинним законодавством України,  

в тому числі, але не виключно, Заставодавець зобов’язаний не укладати правочини 
купівлі-продажу та/або будь-якого іншого відчуження Предмету застави, не надавати 
повноваження по розпорядженню Предметом застави третім особам, не обмінювати, не 
передавати Предмет застави в оренду/користування, позичку, заставу; 
3.4.2. Вживати заходів, передбачених Договором, або інших необхідних для зберігання 

Предмету застави заходів, а також вживати всіх заходів для захисту Предмету застави від посягань 
будь-яких осіб; 

3.4.3. Не здійснювати дії, які спричиняють зменшення вартості та якості Предмету застави; 
3.4.4. Негайно надавати Заставодержателю відомості про будь-які зміни, які вже відбулися або 

відбуваються з Предметом застави, у тому числі про посягання на нього третіх осіб. У разі загибелі, 
пошкодження Предмету застави або у разі будь-якого зменшення вартості Предмету застави (в тому 
числі за оцінкою Заставодержателя), Заставодавець зобов‘язується протягом 3 (трьох) робочих днів з 
моменту загибелі, пошкодження чи зменшення вартості Предмету застави надати в забезпечення 
Основного зобов‘язання аналогічне за вартістю та якістю майно або додаткове забезпечення, що 
задовольняє Заставодержателя; 

3.4.5. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати укладання Договору укласти договори 
страхування та застрахувати Предмет застави на умовах, попередньо погоджених із 
Заставодержателем (надалі по тексту Договору – договори страхування). При цьому, істотними 
умовами договорів страхування мають бути наступні умови: 

-  Предмет застави повинен бути застрахований від ризиків втрати, пошкодження, крадіжки, 
протиправних дій третіх осіб, дорожньо-транспортних пригод (повне КАСКО); 

- Предмет застави страхується на суму, не меншу ніж вартість Предмета застави за Договором; 
- Предмет застави страхується на весь строк дії Основного договору; 
- Вигодонабувачем за договорами страхування визначається виключно Заставодержатель. У 

випадку отримання Заставодавцем без згоди Заставодержателя страхового відшкодування по 
договорам страхування, в яких Заставодержатель визначений вигодонабувачем, Заставодавець 
зобов’язаний негайно направляти суми такого відшкодування на виконання Основного договору 
та/або Договору, вчиняти інші погоджені із Заставодержателем дії; 

Страхування Предмета застави  Заставодавцем здійснюється з рекомендованими 
(погодженими) до співпраці Заставодержателем страховими компаніями, які співпрацюють з 
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Заставодержателем на день укладання договорів страхування, на умовах, попередньо погоджених із 
Заставодержателем. Вибір страхової компанії з переліку рекомендованих (погоджених) до співпраці 
Заставодержателем, Заставодавець проводить самостійно. 

Заставодавець не має права  без попередньої письмової згоди Заставодержателя вносити будь-
які зміни до договорів страхування протягом строку дії Договору або ініціювати зміну вигодонабувача 
за ними, припиняти договори страхування, та повинен своєчасно вносити всі страхові платежі, 
належним чином виконувати інші умови договорів страхування; 

3.4.6. Надати Заставодержателю належним чином завірені копії договорів страхування, 
договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів, не пізніше 10 (десятого) робочого дня після укладення  договорів страхування, 
та належним чином завірені копії платіжних документів, що підтверджують оплату страхової 
винагороди за такими договорами, - не пізніш 3 (трьох) робочих днів з дня здійснення оплати 
страхової винагороди (кожного чергового платежу страхової винагороди, якщо страхова винагорода 
оплачується декількома платежами); 

3.4.7. У разі закінчення строку дії договорів страхування до закінчення строку дії Основного 
договору, не пізніше дати закінчення строку дії договорів страхування укласти нові договори 
страхування та застрахувати Предмет застави на умовах та в порядку, визначених п.п. 3.4.5, 3.4.6 
Договору; 

3.4.8. Повідомляти Заставодержателя про зміну своїх реквізитів та інших обставин, що можуть 
вплинути на виконання зобов’язань за Договором та/або Основним договором, протягом 3 (трьох) 
робочих днів з дати настання таких змін з наданням відповідних документів; 

3.4.9. Не чинити ніяких перешкод, всіма способами та засобами сприяти здійсненню 
Заставодержателем фактичної та документальної перевірки наявності та стану Предмету застави, в 
тому числі в здійсненні Заставодержателем перевірки умов його зберігання та 
користування/експлуатації. Для цього Заставодавець зобов’язується в тому числі, але не виключно, на 
вимогу Заставодержателя демонструвати для ознайомлення  оригінали документів, необхідні для 
перевірки наявності, стану та умов користування/експлуатації Предмету застави, з наданням  
належним чином засвідчених копій таких документів Заставодержателю, та  забезпечувати 
представникам Заставодержателя вільний доступ до Предмету застави у присутності уповноваженого 
представника Заставодавця, за умови попереднього повідомлення Заставодержателем Заставодавця  за  
5 (п’ять) робочих днів про виїзд своїх представників для перевірки,  а також вчиняти на вимогу 
представників Заставодержателя будь-які інші дії, необхідні для реалізації Заставодержателем свого 
права щодо перевірки наявності, стану, умов зберігання та користування/експлуатації Предмета 
застави, а також інших прав Заставодержателя, обумовлених Договором та чинним законодавством 
України; 

3.4.10.  Виконувати інші умови Договору; 

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ 
4.1. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється: 
- на підставі рішення суду; 
- за виконавчим написом нотаріуса; 
- позасудовими способами, передбаченими та/або не забороненими чинним законодавством 

України.  
4.2.  За рахунок Предмету застави Заставодержатель має право задовольнити у повному обсязі 

свої вимоги, які виникають у разі неналежного виконання або невиконання Боржником зобов’язань за  
Основним договором, враховуючи проценти, комісійні винагороди, можливі неустойки (пені, штрафи) 
та відшкодування витрат, у зв’язку з реалізацією Предмета застави, та інші витрати, обумовлені п.п. 
2.2, 2.3 Договору. 

4.3. У разі застосування позасудових засобів звернення стягнення Заставодержатель надсилає 
Заставодавцю та Боржнику (якщо він є відмінним від Заставодавця) повідомлення згідно вимог 
чинного законодавства України, зокрема, статті 27 Закону України «Про забезпечення вимог 
кредиторів та реєстрацію обтяжень». В розумінні цього пункту Сторони домовились, що зазначене 
повідомлення вважається відправленим Заставодавцю та Боржнику (якщо він є відмінним від 
Заставодавця) у разі, якщо воно вручено особисто Заставодавцю та Боржнику або уповноваженим 
представникам Заставодавця та Боржника, або направлено рекомендованим листом на адресу 
Заставодавця та Боржника, зазначену в Договорі, в порядку, визначеному п.7.6 Договору.  
 У разі невиконання Заставодавцем та/або Боржником вимог, зазначених у вищевказаному 
повідомленні, Заставодержатель на  тридцять перший календарний день після відправлення  такого 



5 
 

повідомлення звертає стягнення на Предмет застави в порядку, передбаченому Законом України «Про 
забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». 
          4.4. Звернення стягнення на Предмет застави за рішенням суду та/або виконавчим написом 
нотаріуса здійснюється відповідно до чинного законодавства України.  

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
5.1. За порушення будь-яких  своїх зобов’язань за Договором  Заставодавець несе 

відповідальність згідно з чинним законодавством України.  
5.2. За порушення Заставодавцем будь-яких  своїх зобов’язань за цим Договором, окрім 

обумовлених п.п.3.4.5-3.4.7 Договору,  Заставодавець за вимогою Заставодержателя  сплачує штраф у 
розмірі 0,1 % від вартості Предмета застави, встановленої за домовленістю сторін відповідно до 
Договору, за кожен випадок порушення.  

5.3. За порушення Заставодавцем своїх зобов’язань за цим Договором, обумовлених п.п.3.4.5-
3.4.7 Договору,  Заставодавець за вимогою Заставодержателя  сплачує штраф у розмірі 20 (двадцяти) 
% від вартості Предмета застави, встановленої за домовленістю сторін відповідно до Договору, за 
кожен випадок порушення.  

5.4. Сторони домовились, що строк позовної давності за будь-якими вимогами 
Заставодержателя, що випливають з Договору, встановлюється тривалістю десять років. 

6. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 
6.1. Підписанням Договору Заставодавець підтверджує, що він ознайомлений з умовами 

«Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей», що затверджене Фінансовою 
установою та розміщене на Офіційному сайті Фінансової установи https://novapay.ua/  та погоджується 

з умовами зазначеного «Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей».  
6.2. Підписанням Договору представник Заставодавця/Заставодавець надає згоду на обробку 

своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою 
виконання Заставодержателем умов Договору. Заставодавець розуміє, що уся надана інформація 
стосовно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. 
Заставодавець підтверджує надання ним та зазначеними суб'єктами згоди на обробку та використання 
персональних даних відповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених 
суб'єктів зі своїми правами відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 
Підписанням Договору представник Заставодавця підтверджує, що він ознайомлений з умовами 
«Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей», що затверджене Фінансовою 
установою та розміщене на Офіційному сайті Фінансової установи https://novapay.ua/  та погоджується 

з умовами зазначеного «Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей»».  
Підписанням Договору представник Заставодавця/Заставодавець також надає Заставодержателю 

згоду (дозвіл) на обробку інформації щодо Заставодавця та його зобов’язань за Договором в обсязі, що 
передбачений Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», в тому 
числі, на збір, зберігання, використання, передання та поширення інформації про Заставодавця через 
бюро кредитних історій – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ 
БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код ЄДРПОУ №33546706, місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. 
Грушевського, буд.1-Д) (надалі – ТОВ «УБКІ»). 
          При цьому, підписанням Договору представник Заставодавця/Заставодавець надає згоду ТОВ 
«УБКІ» на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, що впливає на можливість 
виконання Заставодавцем власних зобов'язань відповідно до ст.ст.9, 11 Закону України «Про 
організацію формування та обігу кредитних історій», а також на доступ і отримання кредитної історії 
Заставодавця в ТОВ «УБКІ» в порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про організацію 
формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних».   

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його нотаріального 

посвідчення і діє до повного виконання всіх зобов’язань, які забезпечені заставою за Договором. 
Договір складений у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної 
Сторони та для нотаріуса.  

7.2. Зміни та доповнення до Договору набирають чинності лише за умови вчинення їх у 
письмовій формі, підписання Сторонами та нотаріального посвідчення. 

7.3. Сторони домовилися, що Договір укладається з реєстрацією обтяження Предмету застави у 
встановленому законом порядку, при цьому всі витрати щодо здійснення такої реєстрації 
покладаються на Заставодавця. 

https://novapay.ua/
https://novapay.ua/
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7.4. Всі спори, які виникають при виконанні Договору, припиненні, зміні, визнання недійсним 
повністю або частково, або у зв’язку з ним, або випливають з нього, підлягають розгляду у судах 
загальної юрисдикції відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених чинним 
законодавством України.  

7.5. Сторони, уклавши Договір, підтверджують, що в належній формі досягли згоди з усіх 
істотних умов Договору, всі умови Договору є прийнятними, зрозумілими, такими, що не потребують 
додаткового тлумачення, а також справедливими та вигідними для всіх Сторін Договору. 

7.6. Будь-які повідомлення та/або документи, що направляються Сторонами одна одній у зв'язку 
з Договором, повинні бути викладені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним 
чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом, або доставлені особисто на адресу Сторін.  

Повідомлення та/або документи вважаються надісланими з дати їх відправлення однією 
Стороною іншій за адресою, зазначеною у Договорі. Сторона вважається такою, що знала про зміну 
адреси іншої Сторони, виключно у разі укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до 
Договору. 

Датою відправлення повідомлення та/або документів Заставодержателем Заставодавцю 
вважається дата, зазначена оператором відділення поштового зв’язку на квитанції, яка надається 
Заставодержателю при відправленні зазначених повідомлень та/або документів рекомендованим 
листом. 

Сторони погодились, що повідомлення та/або документи вважаються отриманими 
Заставодавцем на 7 (сьомий) календарний день з дати надання Заставодержателем рекомендованого 
листа у відділення поштового зв’язку/телеграфі (при цьому Заставодавець несе ризик отримання таких 
листів у строк, що перевищує сім календарних днів) або в день особистого вручення Заставодавцю, 
зазначений в повідомленнях та/або документах.  

7.7. Сторони домовилися про те, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація, що 
стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої 
письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством та 
Договором. 

7.8. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України. 

8. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН: 
Заставодержатель: Заставодавець: 

ТОВ «НоваПей»  
місцезнаходження:  
03026, місто Київ, Столичне шосе, будинок 103, 
корпус 1, поверх 13, офіс 1304 
код ЄДРПОУ: 38324133 
платник ПДВ, ІПН 383241328105 
рах. ____________________________________ 
в АТ «ОТП БАНК» 
 
Генеральний директор 
 
 
__________________/Андрій КРИВОШАПКО/ 
 

______________«_________________________»  
місцезнаходження: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
код ЄДРПОУ:_____________________________ 
рах. __________________________________ 
в банку  «_______________» 
тел. __________________ 
 
_______________             
 
 
_________________             _____________. 

(посвідчуваний напис нотаріуса) 


