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ДОГОВІР № 035 - 798- 13 - 00726
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ
Місце укладання Договору: м. Київ
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Дата укладання Договору: «10» жовтня 2016 р.

СТРАХОВИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ-ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»,
в особі Начальника відділу координації та розвитку регіональної мережі Пацкаля Дмитра Михайловича, який діє на
підставі Довіреності №431 від ЗО грудня 201 Зроку, з однієї сторони, та
СТРАХУВАЛЬНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Лисенко",
в особі Директора Лисенко Ольги Олександрівни, яка діє на підставі Статуту.
Юридична адреса: 36007, м. Полтава, вул. Кучеренка4, кв. 49
Поштова і фактична адреса: 36020, м. Полтава, вул. Гоголя, 12 , к. 506
Банківські реквізити: п/р 2600090729 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м.Київ, МФО 380805, Код ЄДРПОУ:
35796588 E-mail: aiiditlvsenko(®,email.com
Контактний телефон: 050-558-28-71,67-70-07
з іншої сторони (далі при вживанні разом - Сторони), уклали цей Договір добровільного страхування професійної
відповідальності аудиторів (далі - Договір) про наступне:
3.1. Цей Договір укладено згідно із безстроковою Ліцензією на право провадження страхової діяльності серії АЕ
№ 198890, Правилами добровільного страхування професійної відповідальності, зареєстрованими Держфінпослуг
України 27.03.2007 р. за № 1571162 зі змінами та доповнешіямн (далі - Правила), Законом України «Про
страхування» та чинним законодавством.
3.2. Сторонами у розумінні даного Договору є лише Страховик та Страхувальник. Будь-які інші особи, що діють
на стороні будь-якої з указаних осіб, не є стороною у розумінні даного Договору.
4.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що* не суперечать закону і пов’язані з
відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам (у т.ч. юридичним особам) внаслідок
здійснення професійної діяльності.
4.2. Професійною діяльністю Страхувальника є надання аудиторських/консультаційнях бухгалтерських
послуг згідно із нормами чинного законодавства.
4.3. Третя особа - це громадянин або юридична особа, яка є споживачем послуг аудитора, або держава, на користь
яких укладено цей Договір.
Розмір страхової суми. Безумовна франшиза
5.1. Загальна страхова сума складає : 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гри. 00 коп.
5.2. Ліміт відповідальності Страховика за одним страховим випадком складає: 150 000,00 (сто п’ятдесят тисяч)
гри. 00 кой.
5.3. Франшиза (безумовна): 10% від Загальної страхової суми за кожним та будь-яким страховим випадком.
Перелік страхових випадків
6.1. Страховим випадком визнається факт настання відповідальності Страхувальника за спричинення шкоди
третім особам у зв'язку з неналежним, некваліфікованим здійсненням аудиторської діяльності (помилки,
упущення, недоліки, хибні дії, втрата або знищення документів тощо), що підтверджується рішенням суду, що
набрало законної сили.
6.2. Страховим випадком може бути визнано пред’явлення претензій Страхувальнику третьою особою щодо
відшкодування фінансових санкцій (штрафів, пені), нарахованих органами податкової служби за порушення
третьою особою фінансово - господарської дисципліни (в частині достовірності її звітності у т.ч. бухгалтерського
обліку, їх повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам; порушення нарахування та
оплати податків і інших обов'язкових платежів), якщо такі порушення не були відмічені Страхувальником, та
відшкодування витрат на проведення перевірки (повторних перевірок).
Страховий тариф, страховий платіж, порядок та строки його сплати
7.1. Страховий тариф: 0,05 % від загальної страхової суми.
7.2. Загальний страховій платіж: 5 000,00 ( п’ять тисяч ) грн. коп.
7.3. Страховий платіж повинен бути сплачений не пізніше «01» листопада 2016 р.
Строк та місце дії Договору
8.1. Цей Договір набирає чинності з 00 год. 00 хв. «01» листопада 2016 р., але не раніше дня зарахування
страхового платежу на поточний рахунок Страховика у повному обсязі в обумовлений цим Договором строк, та діє
до 24 год. 00 хв. «31» жовтня 2017 р., включно.
8.2. Місцем дії цього Договору є здійснення Страхувальником професійної діяльності на території України.
Винятки зі страхових випадків і обмеження страхування
9.1. Не є страховими випадками та страхове відшкодування не виплачується за майновими претензіями та позовами
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третіх осіб, якщо:
9.1.1. Будь-яка претензія пов'язана з подією, що мала місце до початку дії цього Договору страхування.
9.1.2. Вимоги будь-яких осіб, які умисно спричинили шкоду або навмисні дії, спрямовані на виникнення страхового
випадку.
9.1.3. Вимоги третіх осіб викликані ситуацією, обставинами, помилкою, які на дату початку дії Договору
страхування були відомі Страхувальнику або Страхувальник мав передбачити, що вони можуть призвести до
пред'явлення на його адресу позовної вимоги, але не прийняв усіх від нього залежних заходів для запобігання
страхового випадку.
9.1.4. Вимоги до Страхувальника про відшкодування збитків, завданих діями Страхувальника, з боку його
найближчих родичів.
9.1.5. Вимоги до Страхувальника щодо відшкодування збитків пред’являються третьою особою яка:
- безпосередньо або непрямо контролюється або управляється Страхувальником;
- безпосередньо або непрямо контролює Страхувальника або управляє ним;
- є компаньйоном Страхувальника або Страхувальник є консультантом такої третьої особи, якщо тільки така
позовна вимога не спровокована і пред'явлена зовсім поза залежністю від Страхувальника, його допомоги, участі,
втручання або посередництва.
9.1.6. В угоді (договорі) про надання послуг відсутні зобов'язання про відповідальність сторони, яка надає послуги.
9.2. Збиток не відшкодовується, якщо він спричинений внаслідок:
9.2.1. Односторонньої відмови Страхувальника від надання своїх послуг третій особі у випадку, якщо споживач
його послуг не порушував умов отримання цих послуг (надав необхідну інформацію, забезпечив умов роботи
тощо.).
9.2.2. Дій Страхувальника в період призупинення або після анулювання ліцензії (дозволу) на проведення
професійної діяльності згідно із законодавством України.
9.2.3. Вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення матеріалів, що використовуються Страхувальником
у його професійній діяльності, за розпорядженням державних органів влади.
9.2.4. Приховування Страхувальником обставин, які забороняють або вимагають від нього відмовитись від
виконання взятих ним зобов’язань перед користувачем його послуг.
9.2.5. Здійснення виду професійної діяльності, що не передбачений у Договорі страхування, а також діяльності поза
професійними рамками.
9.2.6. Адміністративної, загальноцивільної або будь-якої іншої відповідальності Страхувальника, що виникає
виключно із статусу Страхувальника або характеру його діяльності як акціонера або засновника.
9.2.7. Порушення правил, інструкцій та інших нормативних документів, регулюючих професійну діяльність
Страхувальника.
9.2.8. Воєнних дій, а також маневрів або інших військових заходів.
9.2.9. Громадянської війни, народних хвилювань або страйків.
9.2.10. Дій (бездіяльності) Страхувальника і/або його працівника, пов’язаних з порушенням професійної таємниці.
9.2.11. Дій (бездіяльності) Страхувальника і/або його працівника, в яких будуть встановлені ознаки злочину згідно
із нормами чинного законодавства.
9.2.12. Дій (бездіяльності) Страхувальника і/або його працівника, що завдають моральної шкоди третій особі, у
тому числі наклеп, і дії, які порочать їхню репутацію.
9.3. Договором страхування не покриваються:
9.3.1. Будь-які позовні вимоги, що виникають у зв’язку з неплатоспроможністю або банкрутством Страхувальника.
9.3.2. Будь-які позовні вимоги, що виникають у зв’язку з урядовими або іншими вказівками, приписами або
вимогами компетентних органів до Страхувальника в частині щодо здійснення ним професійної діяльності, які є
для нього обов’язковими.
9.3.3. Будь-які позовні вимоги, що виникають у зв’язку з незаконними діями (бездіяльністю) державних органів,
органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
9.3.4. Будь-які позовні вимоги, що виникають у відношенні відшкодування збитків, нанесених поза межами місця
дії Договору страхування.
9.3.5. Збитки, що виникають у зв'язку з пошкодженням, знищенням або псуванням предметів, які Страхувальник
узяв у оренду, прокат, лізинг, заставу або прийняв на зберігання у якості додаткової послуги.
9.3.6. Збитки, що виникають у зв‘язку із пропущенням Страхувальником строків на оскарження рішення суду,
невиконанням Страхувальником усіх необхідних дій, необхідних для оскарження претензії третіх осіб /рішення
суду.
9.4. Страховий захист не поширюється на аудиторську перевірку, здійснену аудитором в супереч чинному
законодавству, у випадках, якщо:
- аудитор має прямі родинні стосунки з керівництвом господарюючого суб'єкта, що перевіряється;
- аудитор має особисті майнові інтереси у господарюючого суб'єкта, що перевіряється;
- аудитор є членом керівництва, засновником або власником господарюючого суб'єкта, що перевіряється;
- аудитор є працівником господарюючого суб'єкта, що перевіряється;
- аудитор є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого
суб'єкта, що перевіряється;
- аудитор має інші підстави, прямо передбачені законом, що забороняють проведення аудиту певного
господарюючого суб’кта.__________________________________________________________________________________
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10.

Права та обов’язки Сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору
10.1. Страхувальник має право:
10.1.1. Ознайомитися з умовами страхування та Правилами.
10.1.2. Достроково припинити дію Договору у порядку, передбаченому ст. 28 ЗУ «Про страхування», при цьому
норматив витрат Страховика на ведення справи складає ЗО % від страхового тарифу.
10.1.3. Подавати пропозиції щодо внесення змін в умови Договору, які стосуються строку страхування і розміру
страхової суми з відповідним перерахунком страхового платежу.
10.1.4. Отримати від Страховика страховий сертифікат, що підтверджуює факт укладання Договору страхування, а
також дублікат Договору у разі його втрати.
10.1.5. Отримати від Страховика відшкодування збитку, заподіяного страховим випадком, впродовж 15 банківських
днів з дня прийняття Страховиком рішення про виплату страхового відшкодування.
10.1.6. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у судовому порядку.
10.1.7. До укладення Договору отримати інформацію про Страховика та фінансову послугу, що він надає,
відповідно до чинного законодавства.
10.2. Страхувальник зобов'язаний:
10.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі.
10.2.2 При укладанні Договору страхування надати у формі відповідей на запитання у Заяві на страхування
інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику,
і надалі інформувати його про будь-які зміни відомостей у характері своєї діяльності, наведених у Заяві на
страхування, якщо це може вплинути на підвищення ступеня страхового ризику.
10.2.3. У письмовому вигляді повідомляти Страховика про зміни, які він (Страхувальник) має намір внести в умови
Договору страхування. Договір на нових умовах набуває чинності з дати його переоформлення.
10.2.4. Впродовж дії Договору страхування повідомляти Страховика про анулювання, призупинення дії або
відкликання ліцензії на здійснення професійної діяльності та кваліфікаційних атестатів (дозволів) своїх
спеціалістів, не пізніше 3 (трьох) календарних днів від дня отримання таких рішень від відповідних органів.
10.2.5. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування професійної відповідальності, а також не
укладати протягом строку дії цього Договору такі договори страхування без погодження зі Страховиком.
10.2.6. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
10.2.7. Повідомити Страховика про настання страхового випадку впродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту, як
йому про це стало відомо. При цьому передати Страховику копію офіційного позову про відшкодування
Страхувальником збитку, виклик до суду і т.ін.; надати документи і матеріали, що необхідні для прийняття рішення
Страховиком щодо події, яка може бути визнана страховим випадком.
10.2.8. Повідомити Страховика протягом 3 (трьох) робочих днів, якщо компетентними органами провадиться
розслідування, накладається арешт, видається постанова про накладення штрафних санкцій, надійшла інформація
та/або документи, що свідячать про ймовірність настання страхового випадку.
10.3. Страховик має право:
10.3.1. Перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати виконання Страхувальником вимог
та умов цього Договору.
10.3.2. Під час укладання Договору надавати пропозиції щодо встановлення граничних сум виплат страхового
відшкодування (межі відповідальності Страховика) по кожному страховому випадку в рамках Договору
страхування.
10.3.3. Надсилати запити у компетентні органи для надання ними відповідних документів та інформації, що
підтверджують факт і причину настання страхового випадку або спростовують відповідльність Страхувальника за
нанесення будь-яких збитків третім особам внаслідок здійснення ним професійної діяльності.
10.3.4. При виплаті страхового відшкодування утримати із суми страхового відшкодування неоплачену частину
страхового платежу.
10.3.5. Здійснювати заходи які, на його думку, необхідні для зменшення збитків. Взяти на себе, за письмовою
згодою Страхувальника, захист його прав та інтересів і вести усі його справи по врегулюванню збитку.
10.3.6. У разі повідомлення про обставини, що можуть призвести до збільшення страхового ризику, вимагати зміни
умов Договору або сплати додаткової страхової премії пропорційно збільшенню ризику. .Якщо Страхувальник не
погоджується на зміну умов Договору або доплати страхової премії, ініціювати припинення дії Договору
страхування.
10.3.7. Вимагати повернення страхового відшкодування, що уже виплатив Страховик, у випадку, якщо:
- будуть встановлені незаконні, навмисні, халатні дії Страхувальника;
- будуть виявлені обставини незаконного отримання страхового відшкодування Страхувальником.
10.3.8. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі, коли Страхувальник не виконає будь-яке із
зобов’язань, що вказані у Договорі страхування і, зокрема, якщо Страхувальник:
-здійснив навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, чи з метою необгрунтованого збільшення
розміру страхового відшкодування;
- вчинив умисний злочин, що призвів до страхового випадку;
- подав свідомо неправдиві відомості про предмет страхування або про факт настання страхового випадку;
-несвоєчасно повідомив Страховика про настання страхового випадку без поважних на те причин або створив
Страховикові перешкоди при визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
- не вжив можливих заходів щодо зменшення збитку при настанні страхового випадку чи перешкоджав виконанню
таких заходів Страховиком;
З

- в інших випадках, передбачених законодавством України.
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10.4. Страховик зобов'язаний:
10.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами.
10.4.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки йому стане відомо про настання страхового випадку, вжити
заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування
Страхувальнику.
10.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у строки, передбачені
п. 10.4.9 цього Договору. Страховик несе майнову відповідальність за порушення строків сплати страхового
відшкодування шляхом сплати пені, розмір якої складає 0,01% від суми страхового відшкодування за кожен день
прострочення виплати, але не більше 10 % від суми заборгованості.
10.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку, для вжиття заходів
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо ці витрати були попередньо письмово погоджені Страховиком.
10.4.5. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків,
передбачених законодавством України.
10.4.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, переукласти з ним
Договір страхування.
10.4.7. При одержанні повідомлення від Страхувальника про зміну ступеня ризику або інших суттєвих обставин, у
п'ятиденний термін внести зміни в Договір страхування або припинити його дію, письмово сповістивши про це
Страхувальника.
10.4.8. Після одержання від Страхувальника інформації .про настання страхового випадку і отримання усіх
документів, необхідних для встановлення обставин страхового випадку і розміру збитку, протягом 5 (п'яти)
робочих днів скласти страховий акт та прийняти рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового
відшкодування. У разі особливо складних обставин настання страхового випадку Страховик має право затримати
на строк не більше 6 (шести) місяців строк прийняття рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового
відшкодування (р. 11. Правил).
10.4.9. Виплатити страхове відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня прийняття рішення про
виплату.
10.4.10. У випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити Страхувальника, з
обгрунтуванням причин відмови, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття такого рішення.
Умови здійснення виплати страхового відшкодування
11.1. Підставою для виплати страхового відшкодування є заява Страхувальника про страховий випадок, який
підтверджено претензією щодо відшкодування збитків та рішенням суду, з додаванням наступних документів і
матеріалів:
- офіційні акти (рішення суду, довідки, протоколи, акти експертизи та т.ін.) щодо завданих третім особам збитків
внаслідок професійної діяльності Страхувальника, із зазначенням причин страхового випадку;
- претензія (ї) щодо відшкодування збитків;
- копії документів, що надійшли від заявника претензії;
- документи, що підтверджують здійснені витрати щодо зменшення збитків;
- документи, що підтверджують звільнення Страхувальника від відповідальності;
- документи, згідно із якими надавались третім особам послуги;
- правовстановлюючі документіи Страхувальника;
- інші документи чи відомості, що доповнюють інформацію про обставини страхового випадку, які на письмовий
запит Страховика зобов’язаний надати Страхувальник.
11.2. У разі згоди Страховика на виплату страхового відшкодування складається страховий акт, у якому
визначається страховий випадок, розмір страхового відшкодування та постраждала третя особа.
11.3. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою. У разі необхідності Страховик
робить запити про відомості, пов'язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів, установ та організацій,
що володіють інформацією про обставини страхового випадку, або самостійно з'ясовує причини та обставини
страхового випадку.
11.4. Розмір страхового відшкодування визначається розміром завданих збитків, але не може перевищувати
встановлених Договором страхування лімітів відповідальності по одному страховому випадку та страхової суми.
11.5. Розмір страхового відшкодування за законними і обгрунтованими вимогами третіх осіб про відшкодування
збитку визначається на підставі рішення суду про відшкодування збитку. У випадку, коли Страхувальник не є лише
однією особою, відповідальною за завдання збитків третім особам, Страховик виплачує страхове відшкодування
згідно з тією часткою збитку, яка припадає на зобов’язання Страхувальника.
11.6. Страхове відшкодування здійснюється Страховиком з урахуванням обумовленої у цьому Договорі безумовної
франшизи, яка віднімається із суми нарахованого страхового відшкодування, що підлягає виплаті.
11.7. Якщо в момент настання страхового випадку професійна відповідальність Страхувальника була застрахована
у декількох Страховиків (подвійне страхування), то страхове відшкодування за збитком розподіляється
пропорційно відношенню страхових сум, у яких предмет страхування застраховано кожним Страховиком, до
загальної суми за усіма укладеними Страхувальником Договорами професійної відповідальності, а Страховик
виплачує страхове відшкодування лише в частині, що припадає на його долю (частку).
11.8. Загальна сума страхового відшкодування за усіма страховими випадками, що сталися протягом дії Договору
страхування, не може перевищувати загальну страхову суму, встановлену за цим Договором (п. 5.1. р. 5 Договору).
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13.

14.

15.
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17.

11.9. Завдана шкода (реальні збитки), що має бути відшкодована, включає збитки, конкретні види і значення яких
визначаються залежно від фахової приналежності Страхувальника.
11.1:0. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту
затвердження страхового.акту Страховиком. Днем виплати страхового відшкодування вважається день списаная
грошових коштів з поточного рахунку Страховика.
11.11. Після виплати страхового відшкодування загальна.страхова сума за Договором страхування, зазначена у п.
5,1. р. 5 Договору,
зменшується на розмір виплаченого страхового відшкодування. У цьому випадку
Страхувальник може відновити страхову суму шляхом укладання додаткової угоди (Договору) на строк
страхування, що залишився до закінчення строку дії Договору, з оплатою додаткового страхового платежу,_____
Причини відмови у виплаті страхового відшкодування
Підставою для відмови Страховика у здійсненні виплат страхового відшкодування є:
Ї2.1. Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. Кваліфікація дій Страхувальника
встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
12.2. Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку.
12.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування або про факт настання
страхового в ні іадку.
12.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або
створення Страховикові перешкоду визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру збитків.
12.5. У разі подачі заяви Страхувальником про виплату страхового відшкодування за страховим випадком, який не
передбачений цим Договором страхування.
12.6. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником умов цього Договору.
12.7. У інших випадках, передбачених Правилами та законом.____________________________ ________ _________
Порядок зміни і припинення дії Договору
13.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:
а) закінчення строк-у дії;
б) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
в) в інших випадках, передбачених ст. 28 ЗУ «Про страхування» та чинним законодавством.
13.2. Договір страхування вважається недійсним з, моменту його укладання у випадках, передбачених чинним
законодавством.
1,3.4. Усі зміни умов Договору здійснюються за в_засмиою згодою Сторін у письмовій формі.____________________
Порядок вирішення спорів
14.1, Спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у
судовому порядку.
14.2, Усе, то не врегульовано положеннями даного Договору, регулюється Правилами та чинним законодавством.
Інші умови Договору:
15.1. До укладення Договору Страховик ознайомив Страхувальника з положеннями ч. 2 ст. 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також з умовами страхування та
Правилами._______________ ______
_______________ _______________________________________ __
Прикінцеві положення
16.2. Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони, які мають
однакову юридичну силу.
16.3. Невід’ємною частиною даного Договору є:
- Заява-опитувальник(Додаток № 1).
- Страховий сертифікат на 1 арк, 1 прим.____________ _■
_____ _________ _________ _________________________
Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін
СТРАХУВАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "Лисенко",
Адреса: 36007, м. Полтава, вул. Кучеренка4, кв. 49
п/р 2600090729 в А7' «Райффайзен Банк Аваль»,
м.Київ, МФО 380805; Код ЄДРПОУ: 35796588
E-mail: в іній Іуsе п1Д)@йї іідіКсоіїї
тел .0 5 0 -5 5 8 -2 8 ^ї,Ш теЖ йЙ">,

СТРАХОВИК:
ГІР AT СК «АРМА»
Адреса: 03151, м. Київ, вул. Св а н с ь ка. 10/31
р/р 265011911, відкритий в А^
АВАЛЬ» м.Києв, МФО 31
Тел. (044) 230 70 20у
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