
ДОГОВIР ОРЕНДИ
шерухомого майна, що наJIежить до спiльноi власностin ,. територiальних громад Новгород-Сiверського райопу ЛЬ 6

м. Новгород-Сiверськлrй 01 грудня 2017 року

Ми, що нижче пiдписалися, Новгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоТ областi,
iдеLггифiкацiйний код е,ЩГIОУ 2483869, мiсцезнаходженшI якоТ: вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 16000 (надалi - ОРЕЦДОДАВЕIIЪ) в особi голови районноТ ради
Кауфмана В'ячеслава Марковича, що- дiе на пiдставi Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядуваннJI в
УкраiЪi>, з одного боку, та управлiння соцiального захисту населеннrI Новгород-Сiверськоi районноТ
державноТ адмiнiстрацiI Чернiгiвськоi областi, iдентифiкацiйний код СДРПОУ 03196104,
мiсцезнаходженшI якого: вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський, Чернiгiвська область, 16000
(нада-гli - ОРЕНДАР) в особi начrшьника управлiння соцiального захисту населеннlI Гавриленко Ганни
Петрiвни, що дiе на пiдставi Положення про управлiння соцiального захисту населеннJl Новгород-
Сiверськоi районноi адмiнiстрацii Чернiгiвськоi областi, затвердженого розпорядженням голови районноТ
державноi адмiнiстрацii вiд 10 липнrI 2017року М З60, з iншого боку, уклали цей Щоговiр про наведене
нижче:

1. прЕд\{Ет договору
1.1. ОРЕНДОДАВЕIФ передас, а ОРЕН,ЩАР приймае в строково платне користування не житловi

примiщення, в адмiнбулiвлi, що е об'сктом спiльноТ власностi територiальних громад Новгород-
Сiверського району (надалi Майно), розташованiй за адресою: вул, Б.Майстренка, 6, м, Новгород-
Сiверський.

1.1.1. Примiщення з 10 KiMHaT, якi знаходяться на l поверсi вищезазначеноТ булiвлi, корисною
площею 170,8 кв,м, що не мае окремого входу.

l,t,2. Балансова BapTicTb Майна 200093,00 грн.
1.2. Майно передаеться в оренду з метою службового використаннJI.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧI ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА d
2.1. Орендар вступае у строкове Iтлатне користування Майном у TepMiH, указаний у Щоговорi.
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникн9ння в Орендаря права власностi на це

Майно. Майно зrlлишасться у спiльнiй власностi територiальних громад Новгород-Сiверського району, а
Орендар користуеться ним протягом всього строку оренди.

2,З. У разi припинення цього Щоговору Майно повертасться Орендарем Орендодавцю, у порядку,
встановленому при передачi майна Ореrцарю. Майно ввalкаеться поверненим Орендодавцю з моменту
пiдписанrrя сторонами акта приймання-передачi.

2.4. Обов'язок по скJIаданню Акта прийманшI-передачi покладасться на сторону, яка переда€ Майно
iншiй сторонi,Щоговору.

3. орЕIцнА плАтА
3.1. Орендна плата е IuIатежем у грошовiй формi, який Оренлар вносить Орендодавцю незilIежно

вiд наслiдкiв дiяльностi Оренларя i сплачуеться за весь TepMiH фактичного користування майном, що
визначаеться на пiдставi акry приймання - передачi в оренду та акry приймання - передачi майна з

орендного користуванIш.
З.2,,Що орендноi плати не входить IIлата за комунальнi посrцzги, BapTicTb ексшIуатацiйних витрат,

податок на додаЕу BapTicTb.
3.3. Розмiр орендноi плати визначаеться в порядку передбаченому Методикою розрахунку та

порядку використання плати за оренду майна спiльноi власностi територiальних громад Новгорол-
Сiверського району, затвердженоТ рiшенням районноТ рuд" вiд ,,27" травня 2015 року (iз змiнами) i
становить 1 (одна) гривIIJI на piK, на яку нарirховусться. iндексацiя на пiдставi мiсячних iндексiв iнфляцiТ.

З.4. Орендну плату Оренлар зобов'язаний перераховувати Орендодавцю, згiдно Методики
розрахунку та порядку використаннrI плати за оренду майна спiльноi власностi територiальних громад
Новгород-Сiверського району не пiзнiше останнього числа мiсяця, в якому виQтавл9но рахунок до оплати.

3.5. Орендна ппата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягае iндексацii i
стяryеться вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи з урахуванням пенi в розмiрi подвiйноТ облiковоТ
ставки Нацiонального банку Украiни на дату нарахуванIш пенi вiд суми заборгованостi за кожний день
простроченIш плате)Iqу, вкJIючаючи день оплати.



_ у другу чергу сплачуеться сума орендноi плати.
3,6, НаднОрмативна сума оренД,,оi .rrrur", що надiйШла ОрендОдавцю, пiдлягас \ встановлено'Iупорядку поверненню Орендарю або залiку в рахунок наступних платежiв.
з,7, Розмiр орендноi плати змiнюетьсгорендодавць, 

" одrо"торонньому порядку у випадку змiниМетодики ii розрахунку та в iнших випацках, передбачених законодавчими актами УкраТни та рiшеннямирайонноI ради.
з,8, У разi припинення (розiрвання) .щоговору оренди Орендар сплачуе орендну плату до дняповернення Майна за актом лриймання-передачi й.""о. Закiнчення строку дii .щоговору оренди незвiльняс Орендаря вiд обов'яз*у arrпur"rи Ъаборгованiсть за орендною платою, якщо така виниtrа. Уповному обсязi, ураховуючи санкцii, до районной б.дrп".у та Орендодавцю.

2у разi недостатностi суми здiйсненого плате}ку для виконання грошового зобов'язанняповному обсязi, ця сума погашае вимоги Орендодавц" у,uоiИ черговостi:
- у першу чергу сплачуються проценти i неустойки;

Амортизац'о",",;;-1,Т*?;1';:ffi *Y,Ж1'#ffi11""#ff##**сявiдповiднtlдо
чинного законодавства.

5. 1. Орендар зобов'язуеться:
5. оБов,язки орЕндАря

5.1.1. За актоМ приймання-передачi прийняти орендоване Майно.
5,1,2, Використовувати орендоване йайно uiдповiдно ло його призначення та умов цього !оговору.свосчасно узгоджувати з Орендодавцем будь-якi змiни профiлю 

"rпърr.rurня орендованого Майна абойого частини.
5.1.З. Своечасно та у повному обсязi сплачувати орендну плату.
5,1,4, Утримувати орендоване Майно у повнiй'збереженостi, запобiгати його пошкод)(еIJню тапсуванню, своечасно проводити необхiдний поточний ремонт примiщень за рахунок власних kcltltTiB. якiне пiдлягають компенсацii.
на перiод проведення ремонry об'скту оренди Орендар не звiльнясться вiд сплати орендноi. IIлати,плати за комунальнi послуги та iнших платежiв.

5,1,5, Утримувати Майно та прилеглу територiю у HrlJIeя(HoMy cTaHi, сплачувати витрати на ii.прибирання i очистку при забрулненнi господарською дiоп"нiсrю (будiвельне смiття, харчовi вiдходи,ТОЩО), ЗДiЙСНЮВаТИ ОбСЛУГОВУВаННЯ ТеПлових, електричних та вентиляцiйних мереж, тх необхiднийпоточний ремонт, а при необхiдностi забезпеч"., доьrуп експлуатуючих органiзацiй до цих мереж зметою ix профiлактичного огляду i ремонту. У разi u"nrn"""n" аварiйноТ ситуацii забезпе.lити дос1.},ппротягом BcicT доби. Виконувати yci caHiTapHi правила.
5,1,6, Сплачувати фактичнi витрати за користування. електроенергiсtо, iншими коN,Iун€IJ,Iьнимипослугами, для чого у мiсячний TepMiH оформити договори з вiдповiдними Ьr,ужбами.У разi, якщо комунальнi послуги сплачуе Орендодавець (Балансоуrр"rуru" орендованого Майна).то протягом 15 робочих днiв пiсля пiдписання цього !оговьру y-u.r" з Орендодзвцепл(балансоутРимувачеМ орендованогО Майна) договiР прО вiдшкодуваннЯ витраТ Орендодавця(БалансоуТримувача) на утримаНня орендоВаногО Майна та наданнЯ коN,lунальних послуг Орендарю.Не укладення .Щоговору на утримання орендованого Майна ,u подuпп" комун€lJIьних посJIYгОрендарю е пiдставою для порушення питання про дострокове розiрвання Щоговору.5,1,7, За свiй рахунок проводити протипожежнi заходи, нести матерiальну вiдповiдальнiс.r.ь зазбитки, спричиненi пожежею, що виникла в орендованому примiщеннi з вини Орендаря.
5,1,8, Забезпечувати безперешкодний доступ у Оудi-"пий час до орендовu.,о.о майна представникiворендодавця для перевiрки його використання за цiльовим призначенням .rа дотримання Орендарем умовдоговору.
надавати Орендодавцю за першою вимогою Bcto необхiдну iнфорплацiю щодо орендованого майна.5,1,9, На вимогу Орендодавця проводити звiряння вза€N,Iорозрахункiв по орендних платеяtах iоформляти вiдповiднi акти звiряння.
5,1,10, У разi припиненНя або розiрвання !оговорУ негайно повернути Орендодавцевi одержане вiдньогО МайнО у нil]rежноМу стану, не гiршомУ, нiж Ha'"ua п"рaдUчi його в оренду, з усiп,tа зробленими в



ньому полiпшеннями
з

та вiдшкодувати Орендодавцевi збитки у разi погiршення стану або
втрати (частковоТ або повноТ) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.1.11. Протягом плiсяця пiсля укладення цього !оговору застрахувати орендоване Майно на суму не
N{енше, нiж його BapTicTb за звiтом про оцiнку (балансова BapTicTb) на користь Орендодавця у порялку,
ВиЗначеному чинниN{ законодавством та надати Орендодавцю копiТ страхового полiсу i платiжного
доручення. Постiйно поновлювати договiр страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було
застрахованим.

5.1 .12. У разi зп,tiни найменування юридичноТ особи, адреси, рахунку, телефону письмово
повiдомити про це Орендодавця в "10-денний TepMiH з наданням вiдповiдних документiв. У разi
невиконання цього гryнкту Bci повiдомлення, якi направленi за юридичною адресою, вважаються
врученими.

5.1.1З. У разi реорганiзацii чи лiквiдацiТ письмово повiдомити про це Орендодавця в l0-дениний
TepMiH з моменту виникнення перелiчених фактiв та надати HoTapia,TbHo посвiдченнi копii установчих
документiв, якi враховують реорганiзацiйнi процеси, а також iнформацiю про лравонаступництво.

5.1.14. Сплатити послуги з проведення незalлежноi оцiнки об'екта оренди, якщо на момент
продовження TepMiHy дiТ договору оренди ocTaHHjI незiL,Iежна оцiнка була зроблена бiльш нiж три роки
тому.

5.2. Орендар не мас права передавати TpeTiM особам своТ права та обов'язки за цим договором без
згоди Орендодавця.

6.IIрАвА орЕщАря
6.1. Орендар мае право з дозволу Орендодавця:
6.1.1. Вносити змiни до складу орендованого Майна, шляхом проведення його реконструкцiТ,

технiчного переозброення, капiтального ремонту, що зумовлюс пiдвищення його BapTocTi за рахунок
власних коштiв, якi не пiдлягають компенсацiТ, з наданням проектно-кошторисноI док5,ментацii,
виготовленоi за рахунок Орендаря до початку проведення робiт i затвердженоi у встановленому порядку.

L{я умова Щоговору не розглядаеться як дозвiл на здiйснення полiпшень орендованого майна i не
тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсацii BapTocTi полiпшень.

У разi якщо Орендар подzIс заяву на погодження Орендодавцем здiйснення невiд'емних полiпшень
орендованого майна, BiH зобов'язаний надати пакет документiв, передбачений Фондом державного майна
УкраiЪи та експертний висновок на проектно-кошторисну документацiю на здiйснення невiд'емних
полiпшень.

При провеленнi Орендарем капiтzulьного ремонry чи переобладнання примiщення, останнiй несе
матерiальну вiдповiдальнiсть за якiсть ремонry та пошкодження, викJIиканi ремонтом в булинку, ле
знаходиться орендоване примiщення.

6.1.2. Виконувати Bci роботи по пристосуванню примiщень до особливостей дiяльностi за рахунок
власних коштiв. BapTicTb пристосувань орендованого майна, здiйснених Орендарем, i якi немо)ilиво
вiдокремити без шкоди для майна, компенсацiТ не пiдлягае.

6.2. Орендар не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендодавця.

7. оБов,язки орвндодАвця
7.1. Орендодавець зобов'язуеться не вчиняти дiй, якi б перешкоджrLли Орендарю користуватися

орендованим Майном на умовах цього .Щоговору.
'7 .2. Ризик випадковоi загибелi чи пошкодження об'скта оренди несе Орендодавець.
'7.З. У разi здiйснення Орендарем невiд'смних полiпшень орендованого Майна Орендодавець

зобов'язаний забезпечувати контроль за проведенням таких полiпшень.

8.IIрАвА орЕщодАвця
8.1. Орендодавець мае право:
8.1.1. Контролювати наявнiсть, технiчний стан, напрямки та ефективнiсть використання Майна.

переданого в оренду за цим .Щоговором.
8.1.2. Виотупати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього.Щоговору або його розiрвання у разi:
- невикористання орендованого Майна вiдповiдно до умов цього .Щоговору,
- погiршення стану орендованого Майна,
- порушення, невиконання (або ненчurежного виконання) умов !оговору.

9. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
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9.1. За невиконання або ненале}кне виконання зобов'язань за lоговором оренди, у
змiну або.розiрвання його в односторонньому порядку, KpiM випадкiв, передбачених цим

сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством УкраТни.
g.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря i не несе вiдповiдальностi за технiчний

стан комунiкацiй. Орендар не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим

,Щоговором. Орендар вiдповiдас за своТми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH €

правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не rto;ыe б5,ти звернене

на орендоване Майно.
9,З. Спори, що виникають у ходi виконання ,Щоговору оренди, вирiшуються за згодою cTopiH. Якщо

згоди не було досягнуто, спiр передасться на розгляд до господарського суду.

9.4. Якщо Орендар допустив погiршення орендованого майна або його загибель, BiH повинен

вiдшкодувати Орендодавцевi збитки, якщо не доведе, що погiршення або загибель ьtайна стапися не з

його вини.
За наявностi вини Орендар повинен вiдшкодувати збитки, завданi Орендодавцевi погiршенняlt

майна або йогО загибеллю, протягоМ 15 (п'ятнаДцяти) календарних днiв з моменту пред'яв-lенF{я

вiдповiдноТ вимоги Орендодавцем.
у разi несвосчасного виконання грошового зобов'язання з вiдшкодування завданих збиткtв.

орендар повинен сплатити суму боргу з урахуванням iндексу iнфляuiт за весь час прострочення. а Tako){t

3% рiчних вiд простроченот суми за користування чужими грошовими коштами.

9.5. У puai ,r""uо"часного виконання зобов'язанrrя по сплатi орендноi ллати, Орендар повинен

сплатити Орендодавцю суму боргу з урахуванням iндексу iнфляцiт за весь час прострочення, а Takoxt 10 о%

рiчних вiд простроченоТ суми
g.6. Орендодавець не несе вiдповiдальностi за HaHeceHi збитки Орендарю внаслlдок aBapll

iнхtенерних комунiкаuiй, якi знаходяться в булинку (примiщеннi), наданому Орендарю в оренду, або за

його межами.
g,7.y разi звiльнення Орендарем примiщення без письмового попередження, а також складання

дкта про передачу об'скry оренди в ненzulежному cTaHi, Орендар несе матерiальну вiдповiдальнiсть за

nu"".."i у зв'язку з цим збитки в повному iх розмiрi та сплачус Орендодавцю орендFIу плату за весь

перiод користуваннJI.
за майно, зчшишене Орендарем у примiщеннi, Орендодавець вiдповiдальностi не несе.

10. СТРОК ЧИННОСТI, УМОВИ ЗМШИ ТА IIРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Щей ,Щоговiр дiе з ,,01" грудня 20l7 року по ,,3 1" жовтня 2020 року включно.

10.2. Умови цього ffоговору зберiгають силу протягом усього строку його дii, а в частинi

зобов'язань Орендаря щодо сплати орендноi плати - до повного виконання зобов'язань.

10.3. Змiни i доповнення до договору доrryскаються в односторонньому порядку у випадках.

передбачених цим договором.
Iншi змiни iга доповнення до ,Щоговору доIтускаються за взасмно1,Т згоди cTopiH та оформляються

додатковою угодою до Щоговору.
10.4, Щей,Щоговiр може бути розiрвано Орендодавцем в односторонньоN{у порядку за наявностl

пiдстав, передбачених цим Щоговором.
В iншиХ випадкаХ даниЙ !оговiР може бутИ розiрвано лише за згодою cTopiH або на вимогу одrliсТ iз

cTopiH за рiшенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством Укра[ни' 
10.j. У разi .,р".r"""п"я абО розiрваннЯ ,Щоговору, полiпшення орендованого Майна, здiйсненi

Орендарем за рахунок власних коштiв, якi мояtна вiдокремити вiд орендованого Майна не завдаючи йому

шкоди, визнаються власнiстю Орендаря, а невiдокремлюванi полiпшення, якi не пiдлягають компенсацiI -
власнiстю Орендодавця.

10.6. Пiсля закiнчення строку дiТ Щоговору оренди орендоване майно мас бути звiльнено i передансl

ОрендодавЦю за дктОм приймаНня-передаЧi. За чаС фактичногО користуваНня об'сктом оренди пiсля

,rp"rr"na"n" дii даного ,Щоговору до передачi примiщення за Актом, Орендар зобов'язаний внести плату за

користування примiщенням в розмiрi оренднот плати,- 
rb.T. Реорганiзаuiя Орендодавця або перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM особам не

е пiдставою для змiни або припинення чинностi цього,Щоговору, i BiH зберiгас СвОЮ ЧИННiСТЬ ДЛЯ НОВОГО

власника орендованого Майна (його правонаступникiв), за винятком випадку приватизацiт орендованого

Майна Орендарем.
10.8. Чиннiсть цього .Щоговору припинясться внаслlдок:

- закiнчення строl(у, на який його було укладено;
- приватизацiТ орендованого Майна Орендарем;

- загибелi орендованого Майна;

тому числi
flоговором,
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- достроково за iнiцiативою Орендодавця за наявностi пiдстав, визначених цим !оговором,
або за,взасмною згодою cTopiH або за рiшенням господарського суду;

- банкрутства Орендаря та в iнших випадках, прямо передбачених чинним законодавством та
умовами цього !оговору.

10.9. У разi припиНення абО розiрваннЯ цьогО ЩоговорУ Майно протягом трьох робочих днiв
повертаеться Орендарем Орендодавцю.
У разi, якщо Орендар затримав повернення Майна, BiH несе ризик його випадкового знищення або
випадкового пошкодження.

10.10. Взаемовiдносини cTopiH, не врегульованi цим.Щоговором, регламентуються чинним
законодавством.

10.1 1 . Щей !оговiр укладено в 2-х прип,tiрниках,
1-й примiрник - Орендодавцевi;
2-й примiрник - Орендарю,

ОРЕНДОДАВЕЩЬ :

Новгород-Сiверська районна рада
ЧернiгiвськоТ областi

що мають однакову юридичну силу:

Управлi захисry
ько1

zLпьного

11. Юридичнi адреси cTopiH, банкiвськi реквiзити, контактний телефон:
ОРЕНДОДАВЕЦЬ Новгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоТ областi

вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський, l6000
pip 31557201320551
УДКСУ у Новгород-Сiверському районi, МФО 85З592
код едрпоу 248з8699
тел. З-1 1-55

орЕндАр Управлiння соцiального захисту населеннrI Новгород-Сiверськоi
районноi державноТ адмiнiстрацiТ ЧернiгiвськоТ областi
вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський, 16000
р/р 35213001 001 796 Д(СУ
мФо 820|72
кол еЩРПОУ 0З196104
тел, З-l7-7'|

ll,.,li -r, ili о'"
\i о

\i.\,)
\



Щодаткова угода ЛЬ 1
до договору орепди нерухомого майна, що наJIежить до спiльноi власпостiл .., територiальнпх громаД Новгород-Сiверського районУ М 6

м. Новгород-Сiверський

2-й примiрник - Орендарю.

орЕндодАItЕцъ.

новгород-сiверська районна рада Чернiгiвськоi
областi
вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський,
16000

р/р З|554248З20551
УДКСУ у Новгород-Сiверському районi, МФО
85з592
код сдпоу 248з8699
тел. 3-1 1-55

Т районноТ ради

10 вересня 2018 року

Ми, що нижче пiдписалися, 
л Новгород-Сiверська районна Рада ЧернiгiвськоТ областi,iДеНТИфiКаЦiЙНИЙ КОД еДРПОУ 248З869, мiсцезнаходжЁння якот: вул. Б.^It4айстренка, 6, м. новгород_СiВеРСЬкиЙ, Чернiгiвська область, 1б000.(надалi - орвндоддввць) в особi голови районнот радикауфмана В'ячеслава Марковича, що дiс на пiдставi Заr,оrу }rкраrни'<про мiсцеве самоврядування вYKpaiHi>, з одного боку, та управлiння соцiального захисту населення Новгород-СiверськоТ районноiдержавноi адмiнiстрацii Чернiгiвськот областi, iдентифiкацiйний пй едрпоу 03196i04,мiсцезнаходження якого: вул. Б.Майстренка, 6, .м. Новгород-Сiверський, Чернiгiвська область, 16000(надалi - орЕндАр) в особi начаJIьника управлiння соцiашьного захисry населення Гавриленко ГанниПетрiвни, що дiе на пiдставi Положення-пРо управлiння соцiального захисту населення Новгород-CiBepcbKoT районнот адмiнiстрацiТ Чернiгiвс"пот обr,ru"ri, заr""рлженого розпорядженням голови районноiдержавноi адмiнiстраЦiТ вiд 10 липнЯ 2017 року Jt 360, з iншого боку, у--" цю додаткову угоду пронаведене нижче:

1, Пiдпункти 1,1,1, та 1,1,2, пункry,1.1, договору оренди нерухомого майна, що наJIежить доспiльноi власностi територiальних громад-Новгород-Сiверсько.о району ЛЬ б вiд 01 грудня 2017 рокувикJIасти в новiй редакцiТ: 
| -J

к1,1,1, Примiщення з 10 KiMHaT, що знаходяться на 1 поверсi вищезазначеноi булiвлi, загальноюплощею З01,8 кв. м, що не мае окремого входу.

1.1.2. Балансова BapTicTb Майна - 20009З,0 грн,>

2.Цю Щодаткову угоду укJlадено в 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу:1-й примiрник - Орендодавцевi;

OPEHflAP:

Управлiння соцiального захисту населенtul
Новюрод-Сiверськоi районноi державноi
адмiнiстрацiТ Чернiгiвськоi областi
вул. Б.МаЙстреЕка, 6, м. Новгород-Сiверський,
16000

код сдрпоу 03196104
тел.3-17-77

ьного захисту
Т районноi державноТ

А{,/{ ý/о Ф/
qт/
olь\Ф\,о \
\* -z

5o.'i*u

Кауфман авриленко


