НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЮРИДИЧНА КЛІНІКА"
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ
Інтерактивний урок за методикою Street Law
на тему:
«Фінансові послуги небанківських фінансових установ»
ВСТУП (5 хвилин)
ПЛАН (35 хвилин)
1. Мікрокредити поняття та види. (10 хвилин)
2. Правове регулювання мікрокредитів. (5 хвилин)
3. Особливості оформлення мікрокредитів. (5 хвилин)
4. Види порушень в сфері мікрокредитів. (5 хвилин)
5. Порядок вирішення спорів. (5 хвилин)
6. Судова практика розгляду справ щодо мікрокредитування. (5 хвилин)
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ (5 хвилин)
ВСТУП (5 хвилин)
БЛІЦ- ОПИТУВАННЯ (анкетування)
1. Як часто ви приймаєте учась в таких заходах?
- Досить часто;
- Вперше;
- Рідко.
2. Який формат для проведення тренінгів вам подобається більше?
- Онлайн;
- Живе спілкування.
3. Вкажіть ваш вік:
- До 25 років;
- від 25 років;
- 45 років і більше;
4. Вкажіть регіон вашого місця проживання: ______.
Підведення підсумків, вказівка на актуальність теми для різної цільової аудиторії.
1. Мікрокредити поняття та види (3 слайд)
Сегмент мікрокредитування в Україні стрімко розвивається і при цьому не
регламентується спеціальними нормативними актами і законами, існуючи в загальних
рамках правового поля. Масове відкриття МФО почалося в 20092011 роках і сьогодні їх
кількість продовжує зростати. Відкритої статистики немає, але за оцінками експертів
щомісяця українці беруть 25-27 тисяч мікропозик.
З введенням в дію Кодексу України з процедур банкрутства №2597-VIII від 18.10.2018
(далі – КУзПБ) громадянам дозволено оголосити про свою неплатоспроможність та

позбутися боргів. Це, у першу чергу, дозволено тим громадянам, у яких є борги по
іпотеці, автокредиту, споживчому кредиту, мікрокредиту, позиці. Однак, щоб не
потрапити в таку ситуацію, пропонуємо розібратися з поняттям «мікрокредити», та
з’ясувати питання щодо їх правового регулювання.
Мікрокредити існували завжди, але раніше гроші позичали лише готівкою. З розвитком
цифрових технологій фінансові компанії створили автоматичні сервіси кредитування і
почали працювати в інтернеті. Отримати позику стало набагато простіше – гроші
надходять на карту вже через 10-20 хвилин.
Сервіси онлайн кредитування працюють цілодобово без вихідних і доступні навіть у
віддалених населених пунктах, де є мобільний зв’язок або доступ до інтернету.
Мікрокредит по іншому називають – позика до зарплати. За кордоном такі кредити
відомі під назвою “Pay Day Loan”, що буквально означає кредит до дня виплати зарплати.
Сума такого кредиту приблизно рівна місячному доходу, а термін кредитування зазвичай
не перевищує тридцять днів.
Мікрокредит – це найшвидший та найдорожчий спосіб фінансування. Його пряме
призначення – дати можливість швидко позичити гроші і розв’язати проблеми, які
з’явились несподівано.
Основні ознаки мікрокредитів такі (4 слайд):

Суб’єкти мікрокредитування (5 слайд)
- банки,
- небанківські фінансові організації, що мають відповідну ліцензію.
Перевірити наявність ліцензії мікрофінансової організації можна у Державному реєстрі
фінансових установ.
Статистика (6 слайд)

Види мікрокредитів (7 слайд):
- Готівкова позика до зарплати під відсотки від знайомого чи незнайомого приватного
інвестора відноситься до найперших мікрокредитів;
- Позика від ломбарду – це мікрокредит під заставу цінного майна. Ломбарди вимагають
платити комісію (відсотки) за кожний день зберігання грошей;
- Мікрокредити онлайн - позичають гроші на платіжну карту і без забезпечення
заставою;
Процес отримання мікрокредиту максимально спрощений, з документів потрібно
надати лише:
- Паспорт;
- податковий ідентифікаційний код.
Мікрокредити відносяться до ризикових кредитів, тому що кошти можна позичити без
забезпечення і без будь-яких документів, що підтверджують доходи.

Процентні ставки за мікрокредитами найвищі через підвищений рівень ризику і значну
частку недобросовісних позичальників, які прострочують платежі або не повертають
кредити.
Реальна вартість мікрокредиту (8 слайд)
На початок 2021 року в Україні діють такі процентні ставки:

Переваги мікрокредитів (9 слайд):
- безпаперова форма (електронний договір);
- не потрібні довідки про дохід та інші документи;
- в більшості випадків відсутня необхідність в поручителем;
- МФО не перевіряється кредитна історія клієнта;
- кошти можна отримати дуже швидко, на розгляд заявки потрібно декілька хвилин;
- надаються навіть з поганою кредитною історією, є шанси взяти гроші в кредит онлайн;
- багато компаній пропонують перший кредит на карту без відсотків;
- постійні клієнти з хорошим рейтингом отримують знижки і можуть взяти мікрокредит під
0,3%-0,5% на день;
- діяльність МФО контролюються Національним банком України з метою недопущення
нелегальної діяльності.
Недоліки мікрокредитів: (10 слайд)
- за прострочення чи пролонгацію нараховуються штрафи та підвищені відсотки, які не
мають обмежань;
- при першому зверненні більшість компаній позичають невеликі суми 3000-7000 грн;
- термін кредитування занадто короткий, а номінальні відсоткові ставки дуже високі ;
- якщо при погашенні банківського споживчого кредиту спочатку погашається тіло, а потім
пеня за прострочення платежу, то при простроченні мікрокредиту спочатку буде знято
штрафи та нараховані відсотки, а вже потім погашене тіло кредиту;

- на нього не розповсюджується дія Закону України «Про споживче кредитування»;
- в більшості випадків у багатьох клієнтів спостерігається залежність від такого роду
позикових коштів, тобто кожен наступний кредит береться за погашення попереднього;
- при простроченні суми боргу МФО звертаються до колекторів, які наполегливо
вимагають оплати боргу іноді вдаючись до протизаконних дій.
Правове регулювання мікрокредитування (11 слайд)
У чинному законодавстві станом на 2021 рік відсутній спеціальний Закон України «Про
мікрофінансові організації», який би регламентував роботу МФО, тому нормативноправового регулювання діяльності суб’єктів мікрокредитування є:
- Цивільний кодекс України;
- Господарський кодекс України;
- Кодекс України з процедур банкрутства №2597-VIII від 18.10.2018
- Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023- XII;
- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» від 12.07.2001 № 2664-III;
- Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III;
- Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII;
- Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від
22.05.2003 № 851-IV;
- Закон України «Про споживче кредитування» Паспорт від 15.11.2016 № 1734-VIII;
- Закон України "Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах"
1994, № 31;
- Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 № 2346III
Важливо знати, що:
1. Закон України «Про споживче кредитування» не діє для мікрокредитів, які видають на
термін до 30 днів сума яких складає менше мінімальної заробітної плати.
2. Діяльність онлайн-сервісів, регулюється Законом України «Про електронну комерцію».
3. Особливого регулювання відсоткових ставок з боку держави немає (на рівні держави
не встановлені ліміти максимальної відсоткової ставки та розміру штрафних санкцій).
4. Де-юре МФО є небанківськими фінансовими організаціями (до їх числа, належать
ломбарди, кредитні спілки і т.д.) і їх діяльність перебувала до 01.07. 2020 року у віданні
Національної комісії з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на
сьогодні вона ліквідована, її функції передані Національному банку України.
5. Відомості про МФО обов'язково вносяться до держреєстру юридичних осіб та
підприємців, а також в реєстр фінансових установ.
6. У своїй роботі вони використовують електронні договори, які мають ту ж юридичну
силу, що і звичайні «паперові». Тому онлайн-сервіси та працюючі оффлайн компанії
знаходяться абсолютно в однакових умовах з точки зору законодавства за винятком
нюансів.

Особливості оформлення мікрокредитів (12 слайд)
У більшій частині випадків МФО укладають з фізичними особами електронні договори.
Встановлює порядок укладання такого договору стаття 11 Закону України «Про
електронну комерцію».
Важливо знати, що:
1. Насправді весь текст електронного договору так і не надається фізичній особі.
2. Але, в момент укладення договору, пропонується в кінці цієї процедури погодитися з
Правилами надання коштів в частині конфіденційності.
Включення в електронний договір умов, що містяться в іншому електронному документі,
шляхом перенаправлення (відсилання) до такого документу, якщо сторони електронного
договору мали можливість ознайомитися з ним, не може бути підставою для визнання
угоди нікчемною.
Особі, якій адресована пропозиція укласти ЕД (оферта), повинен надаватися
безперешкодний доступ до електронних документів.
Пропозиція укласти договір (13 слайд)

Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про
прийняття (акцепт) може бути надана шляхом (14 слайд)
- відправки електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти ЕД,
підписаного в порядку, передбаченому статтею 12 Закону України «Про електронну
комерцію»;

- заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній
формі, підписується в порядку, передбаченому статтею 12 Закону України «Про
електронну комерцію»;
- вчинення дій, які вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір
(наприклад, фактичне отримання коштів), якщо зміст таких дій чітко роз'яснено в
інформаційній системі, в якій знаходиться така пропозиція, і ці роз'яснення логічно
пов'язані з нею.
Місцем укладення ЕД є місцезнаходження юридичної особи або місце фактичного
проживання фізичної особи, яка є продавцем (виконавцем, постачальником) товарів,
робіт, послуг.
ЕД,
укладений шляхом
обміну
електронними
повідомленнями,
підписаний в порядку, визначеному статтею 12 Закону України «Про електронну
комерцію», вважається за правовими наслідками прирівнюється до договору,
укладеного в письмовій формі.
Кожен екземпляр ЕД з накладеним на нього підписом, визначеним статтею 12 Закону
України «Про електронну комерцію», є оригіналом такого документа.
Електронні документи (повідомлення), пов'язані з електронним угодою, можуть бути
представлені в якості доказів сторонами та іншими особами, які беруть участь в
судовому розгляді справи (ст. 64 ЦПКУ, ст. 36 ГПКУ, ст. 79 КАСУ).
Гра – інтерактив (15 слайд)
(розташувати в правильному порядку етапи отримання кредиту)
1. Зайти на сайт компанії (5)
2. Натиснути на напис «отримати кредит» (8)
3. Заповнення форми (подання інформації про себе) (7)
4. Вказати суму, яку потрібно позичити (3)
5. Ознайомлення з договором (4)
6. Підписання договору онлайн (1)
7. Отримання грошей на картку (6)
8. Отримання копії договору на електронну пошту (2) Варіанти відповідей:
1-3-6-7-8-5-2-4;
5-7-8-3-4-1-6-2;
5-8-7-3-4-1-6-2.
Правильна відповідь: 5-8-7-3-4-1-6-2.
Види порушень прав споживачів в сфері мікрокредитів (16 слайд)
Передача МФО третій стороні персональних даних клієнтів – що є порушенням статті
32 Конституції України; статті 188-39 Кодексу про адміністративні правопорушення
України; статті 24 Закону України «Про захист персональних даних»;

Оформлення без згоди особи на неї кредитів, заволодівши персональними данними –
такі дії можуть кваліфікуватись, як шахрайство відповідно до ст. 190 Кримінального
кодексу України;
Вимога або передача права вимоги повернення кредиту 3-ї стороні (наприклад,
колекторам), що є порушенням ст. 189 Кримінального кодексу України примушування
до виконання чи невиконання цивільноправових зобов’язань, що також є злочином в
розумінні ст. 355 Кримінального кодексу України;
Передача (продажа) кредиту 3-й особі без повідомлення боржника – що є порушенням
статтей 516 і 517 Цивільного кодексу України, що встановлює обов’язок банку або ж
колекторів повідомити вас про те, що кредит був проданий;
Зміна в односторонньому порядку умов договору: процентної ставки за користування
кредитом, терміну повернення кредиту.
Порядок вирішення спорів (17 слайд)
Існує 2 варіанта вирішення спорів, які можуть виникнути між фінансовою установою та
споживачами фінансових послуг.
1.Позасудовий:
- Договірний (проведення переговорів між учасниками фінансових правовідносин,
відшукання компромісу - можливих шляхів вирішення);
- Подача скарги у контрольно-наглядовий орган – Національний банк України.
2. Судовий порядок – подача позовної заяви в суд.
Кожний з зазначених порядків має свої переваги та недоліки.
Формування доказової бази, для захисту свого права споживачем.
1. Наявність або відсутність підтвердження про оформленого письмового чи
електронного договору;
2. Підтвердження неможливості здійснити укладання такого електронного договору
в зв'язку з технічною неможливістю (перебування під час укладання договору в місці де
відсутній будь-який телекомунікаційний зв'язок, відсутність будь-яких технічних засобів
для проведення такого підписання ЕД);
3. Наявність чи відсутність доказів про:
- прийняття умов договору шляхом направлення відповіді погодження про прийняття
умов договору;
- заповнення та відправлення анкети з заповненими особистими даними даними тощо;
4. Наявність або відсутність:
- електронного цифрового підпису відповідно до Закону України "Про електронний
цифровий підпис";
- аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою
засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за
письмовою згодою сторін;
5. Наявність чи відсутність доказів надходження на особистий

рахунок взятих грошових коштів у відповідній сумі від відповідної сторони
правовідносин;
6. Наявність чи відсутність для підтвердження доказів про вільний доступ до всіх
документів в яких визначено умови кредитування чи отриманої послуги.
Судова практика (18 слайд)
КЕЙС №1
Молода жінка розповіла, що їй погрожує фінансова компанія, з якою вона раніше
оформила так названий онлайн кредит. Кілька місяців тому Таміла заповнила анкету на
сайті фінансової компанії та отримала перерахунок грошової суми на банківську карту у
розмірі 3000 грн. На даний момент внаслідок того, що дівчина не здійснила платежів за 2
місяці користування грошима, з неї вимагають суму в розмірі 12000 грн. При цьому
представники компанії систематично телефонують, надсилають погрози в доволі
образливій та неприємній, на думку клієнтки, формі.
Аналіз доказів, що дало підставу прийняти судом рішення на користь клієнта –
позивача
Позиція позивача
Суду не було надано доказів з боку відповідача щодо:

Кошти не отримувала 1) підписання договору цифровим ідентифікатором
Договір
підписувала

не 2) отримання клієнтом цифрового ідентифікатора

Заявку не подавала

3) заповнення Заявки клієнтом, що передбачено внурішніми
публічними правилами
4) заповнення електронної формидля реєстрації на сайті
відповідача
5) наявності банківських випискок щодо руху коштів; платіжних
доручень

Отже, Суд визнав договір не дійсним і прийняв рішення на користь клієнта –позивача з
таких підстав:
1. договір не підписаний;
2. відсутнє волевиявлення сторін;
3. порушенні умови укладання договору
ПОРАДИ (19 СЛАЙД)
Мікрокредит: правила безпеки
Якщо ви все ж наважились звернутися по допомогу до мікрофінансової організації та
оформити мікрокредит, пам’ятайте: дотримання умов кредитного договору є головною
запорукою того, що ви уникнете неприємних боків цієї послуги.

Завжди уважно читайте кредитний договір. Він містить опис того, що станеться у
випадку порушення вами умов, наприклад, строку повернення коштів. Зазвичай, кредитні
організації карають гривнею: на кожен день, що прострочено, нараховуються штрафні
відсотки.
Намагайтеся вчасно сплачувати кредити. Більшість компаній не штрафує за кредити, що
сплачені раніше, зате сильно карають за кожний день прострочки. Поміркуйте, можливо
вам буде більш вигідно сплатити чинний кредит та взяти новий, ніж уходити в
прострочку.
Звертайте увагу на акції та спеціальні пропозиції. Часто кредитні установи проводять
акції з надання кредитів під суттєво знижениий відсоток. Зазвичай такі акції співпадають з
піком споживальницької активності під час масових розпродажів, святкових сезонів,
тощо. Участь в таких акціях дозволить вам зекономити на відсотках.
Головне, завжди керуйтеся здоровим глуздом: саме визначення мікрокредиту містить в
собі інструкцію з правильного користування ним. Адже мікрокредити - це завжди
невеликі суми на невеликий термін. І вони чудово працюють саме в таких рамках, коли
строки невеликі і коли їх чітко дотримуються.
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Отже, можна сказати, що з одного боку, мікрокредити це дійсно єдиний спосіб
скористатися цивілізованими фінансовими послугами для людей, яких виключено зі
сфери банківського обслуговування. І таких людей багато. Наприклад, люди, які офіційно
не працевлаштовані, автоматично позбаваляються доступу до банківських позик. Але ж в
них так само виникають раптові витрати: екстрений візит до лікаря, затримка
надходження коштів, та мало що!
Мікрокредит, використаний з розумом, може дійсно врятувати у важку годину. Але якщо
ставитися до цього інструменту безглуздо, наприклад, не повертати гроші вчасно,
накопичувати борги, брати нові кредити для погашення старих, ось тоді і проявляються ті
самі темні боки, на які вказують опоненти мікрокредитування. Тож перш ніж брати
мікрокредит пропонуємо - озброїтися калькулятором та проаналізувати всі переваги і
недоліки.

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НЕБАНКІВСЬКИХ
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
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ПЛАН
1. Мікрокредити: поняття та види
2.Правове регулювання мікрокредитів
3. Особливості оформлення
мікрокредитів
4. Види порушень в сфері мікрокредитів.
5.Порядок вирішення спорів
6. Судова практика розгляду справ щодо
мікрокредитування

1. МІКРОКРЕДИТИ:
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
Мікрокредит – це найшвидший та найдорожчий
спосіб фінансування.
«Pay Day Loan»
Його пряме призначення – дати можливість
швидко позичити гроші і розв’язати проблеми, які з’яв
ились несподівано.

ОЗНАКИ МІКРОКРЕДИТІВ

СУБ’ЄКТИ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ
НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ
ОРГАНІЗАЦІЇ

БАНКИ

СТАТИСТИКА

ВИДИ МІКРОКРЕДИТІВ

Готівкова позика до зарплати
Позика від ломбарду
Мікрокредити онлайн

РЕАЛЬНА ВАРТІСТЬ
МІКРОКРЕДИТУ

ПЕРЕВАГИ МІКРОКРЕДИТІВ
 безпаперова форма (електронний договір);
 не потрібні довідки про дохід та інші документи;
 в більшості випадків відсутня необхідність в поручителем;
 МФО не перевіряється кредитна історія клієнта;
 кошти можна отримати дуже швидко, на розгляд заявки
потрібно декілька хвилин;
 надаються навіть з поганою кредитною історією, є шанси
взяти гроші в кредит онлайн;
 багато компаній пропонують перший кредит на карту без
відсотків;
 постійні клієнти з хорошим рейтингом отримують знижки і
можуть взяти мікрокредит під 0,3%-0,5% на день;
 діяльність МФО контролюються Національним банком України
з метою недопущення нелегальної діяльності.

НЕДОЛІКИ МІКРОКРЕДИТІВ
 за прострочення чи пролонгацію нараховуються штрафи та підвищені
відсотки, які не мають обмежань;
 при першому зверненні більшість компаній позичають невеликі суми
3000-7000 грн;
 термін кредитування занадто короткий, а номінальні відсоткові ставки
дуже високі;
 якщо при погашенні банківського споживчого кредиту спочатку
погашається тіло, а потім пеня за прострочення платежу, то при
простроченні мікрокредиту спочатку буде знято штрафи та нараховані
відсотки, а вже потім погашене тіло кредиту;
 на нього не розповсюджується дія Закону України «Про споживче
кредитування».
 в більшості випадків у багатьох клієнтів спостерігається залежність від та
кого роду позикових коштів, тобто кожен наступний кредит береться за
погашення попереднього;
 при простроченні суми боргу МФО звертаються до колекторів, які
наполегливо вимагають оплати боргу іноді вдаючись до протизаконних дій

2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
МІКРОКРЕДИТІВ
 Цивільний кодекс України;
 Господарський кодекс України;
 Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991
№ 1023-XII;
 Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III;
 Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000
№ 2121-III;
 Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675VIII;

3. ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ
МІКРОКРЕДИТІВ

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ
МІКРОКРЕДИТІВ

ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ
МІКРОКРЕДИТІВ
Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний
договір про прийняття (акцепт) може бути надана шляхом:

відправки електронного повідомлення
заповнення формуляра заяви

вчинення дій, які вважаються
прийняттям пропозиції

ЕТАПИ ОТРИМАННЯ
МІКРОКРЕДИТУ
1. Підписання договору онлайн
2. Отримання копії договору на електронну пошту
3. Вказати суму, яку потрібно позичити
4. Ознайомлення з договором
5. Зайти на сайт компанії
6. Отримання грошей на картку
7. Заповнення форми (подання інформації про себе)
8. Натиснути на напис «отримати кредит»

4. ВИДИ ПОРУШЕНЬ В СФЕРІ
МІКРОКРЕДИТІВ
1. Передача МФО третій стороні персональних
даних клієнтів
2. Передача кредиту третій особі без повідомлення
боржника
3. Оформлення без згоди особи на неї кредитів,
заволодівши персональними даними
4. Вимога або передача права вимоги повернення
кредиту третій стороні
5. Зміна в односторонньому порядку умов
договору

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

І. ПОЗАСУДОВИЙ

ДОГОВІРНИЙ

ПОДАЧА СКАРГИ

ІІ. СУДОВИЙ

6.СУДОВА ПРАКТИКА
Позиція позивача

Суду не було надано доказів з боку
відповідача щодо:

Кошти не отримувала
Договір не підписувала
Заявку не подавала
Порушено порядок підписання
договору

1) підписання договору цифровим
ідентифікатором
1) отримання клієнтом цифрового
ідентифікатора
1) заповнення Заявки клієнтом, що
передбачено внутрішніми публічними
правилами
1) заповнення електронної форми для
реєстрації на сайті відповідача
1) наявності банківських виписок щодо руху
коштів; платіжних доручень

Отже, Суд визнав договір не дійсним і прийняв рішення на користь клієнта –позивача з
таких підстав:
1. договір не підписаний;
2. відсутнє волевиявлення сторін;
3. порушенні умови укладання договору

МІКРОКРЕДИТИ: ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
ЗАВЖДИ КЕРУЙТЕСЯ ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ

НАМАГАЙТЕСЯ ВЧАСНО СПЛАЧУВАТИ КРЕДИТ

ЗАВЖДИ УВАЖНО ЧИТАЙТЕ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ НА АКЦІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!

