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Вступ до кодексу 
 
Цей кодекс є системою професійної етики та ділової поведінки для осіб які працюють 

у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Амайнд»( надалі Товариство). 
Кодекс визначає основні цінності й принципи, правила етики та ділової поведінки 

всіх працівників відповідно до корпоративних цінностей Товариство. 
Знання та дотримання Кодексу допоможе кожному працівнику в прийманні 

правильних рішень, уникаючи ситуацій, які можуть заподіяти шкоду репутації працівника і 
Товариства. 

Кожен працівник товариства (у тому числі потенційний) повинен  бути ознайомлений 
з Кодексом і дотримуватися його під час виконання своїх трудових обов’язків. 

У разі неможливості самостійного вирішення спірного питання або нерозуміння вимог 
Кодексу працівник повинен звернутися за порадою та роз’ясненнями до свого 
безпосереднього Керівника. 

Керівники повинні запобігати, виявляти та оперативно реагувати на випадки 
порушення Кодексу своїми підлеглими. 

Відповідальний сектор за ведення Кодексу є Документарний сектор. 
  



Терміни та визначення понять 
 
Імідж компанії - образ, що складається в суспільстві та ділових партнерів. Основу 

іміджу становить існуючий стиль внутрішніх і зовнішніх ділових взаємовідносин працівників. 
Професійна етика - сукупність етичних норм поведінки працівників під час виконання 

ними своїх обов’язків, зумовлених специфікою діяльності компанії. 
Корпоративна культура – система цінностей та переконань, які розділяє кожен 

працівник Товариства та передбачає його поведінку, обумовлює характер життєдіяльності 
Товариства. 

Репутація Товариства - соціальна оцінка, що склалася в суспільстві та у ділових 
партнерів на підставі суспільно значущих дій Товариства. 

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в 
якій вона виконує свої посадові обов’язки/повноваження, що може вплинути на 
об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під 
час виконання зазначених повноважень. 

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її 
посадовими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття 
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 

Правила поведінки - вимоги до етики працівників Товариства, спрямовані на 
досягнення цілей, визначених діяльністю Товариства. 

Ресурси - матеріальні та нематеріальні активи. Матеріальні активи (рухоме та 
нерухоме майно, грошові кошти, інформаційні системи, обладнання  тощо), нематеріальні 
активи (робочий час працівників, інтелектуальна власність та ін.). 

Діловий подарунок - матеріальна цінність, яка дарується Контрагенту або іншій третій 
особі за рахунок коштів підприємства Товариство. 

Ділова гостинність - витрати на соціальні, корпоративні, спортивні, культурні заходи, 
на харчування, проживання або розваги з метою встановлення ділових взаємовідносин які 
здійснюються у зв’язку з виконанням працівниками своїх функціональних обов’язків. 

Конфіденційна інформація - інформація яка була публічно оприлюднена 
Товариством, розголошення якої може істотно вплинути на репутацію та фінансовий стан 
компанії. 

Шахрайство - розкрадання або незаконне набуття права на майно Товариства 
шляхом обману або зловживання довірою. 
  



Наші цінності  
- Головна цінність Товариства – це її працівники, які своєю кваліфікацією 

забезпечують виконання стратегічних завдань Товариства. 
- Забезпечення безумовного пріоритету безпеки під час виконання службових 

обов’язків працівників Товариства. 
- Прозорість та відкритість діяльності Товариства. 
- Повага до особистих прав та інтересів працівників Компанії. 
- Забезпечення надійності, високої якості, компетентності, відповідальності та досвіду 

у процесі організації та виконання робіт. 
- Корпоративна соціальна відповідальність. 
- Запобігання і протидія корупції. 
Загальні правила і принципи ділової поведінки  
Товариство здійснює діяльність на принципах дотримання вимог  українського та 

міжнародного законодавства країн у яких Товариство здійснює свою діяльність. 
Взаємовідносини зі співробітниками будуються на принципах дотримання прав 

людини, захисту особистої гідності та створення рівних можливостей для всіх працівників. 
Взаємовідносини між співробітниками, незалежно від займаної посади будуються на 

принципах: 
- Гідності; 
- Поваги; 
- Сумлінності; 
- Порядності; 
- Лояльності. 
Товариство визнає право працівників займатися іншою трудовою діяльністю поза 

Товариством, за умов що така діяльність не призведе до репутаційного та матеріального 
збитку Товариства, не спричинить витік конфіденційної інформації, не вплине на виконання 
працівниками своїх прямих службових обов’язків в Товаристві, здійснюватиметься у 
неробочий час та не за рахунок ресурсів Товариства. Про наявність такої діяльності 
працівники повинні повідомляти свого безпосереднього керівника. 

Товариство заявляє про неприпустимість будь-яких проявів домагання, психічного і 
фізичного насильства з боку або щодо співробітників. 

У процесі виконання своїх трудових обов’язків співробітники повинні дотримуватися 
ділового стилю поведінки. 
  



Рівність у трудових відносинах 
Товариство дотримується трудового законодавства України та країн, у яких веде свою 

діяльність. 
Товариство надає рівні можливості для всіх працівників і заявляє про недопустимість 

дискримінації на підставі таких ознак: 
- Національність; 
- Расове та етнічне походження, колір шкіри і належність до національних меншин; 
- Вік; 
- Стать; 
- Релігія чи переконання; 
- Політичні та інші погляди; 
- Мова; 
- Сексуальна орієнтація; 
- Обмежені фізичні можливості; 
- Соціальне походження, народження та майновий стан; 
- Інші ознаки. 
У Товаристві є неприпустимим дитяча праця, погрози чи фізичне насилля, сексуальні 

домагання чи будь-які інші утиски, знущання щодо працівників під час виконання 
функціональних обов’язків чи спілкування з колегами або з будь-якими іншими особами, які 
перебувають у приміщеннях чи на території Товариства 



Використання та захист ресурсів товариства 
Всі працівники повинні дбайливо ставитися до ресурсів Товариства та раціонально їх 

використовувати. 
Порушенням в сфері використання ресурсів Товариства є наступні дії працівників: 
- Недбале поводження, яке може призвести до пошкодження, або навмисне псування 

техніки, обладнання яке видається кожному працівнику для виконання своїх трудових 
обов’язків; 

- Розкрадання, фіктивне списання грошових коштів та активів компанії а також 
приховування інформації про подібні факти/дії. 

- Нераціональне використання працівниками грошових коштів, робочого часу та 
інших ресурсів Товариства. 

- Використання обладнання, службового автотранспорту (в тому числі 
корпоративного таксі), офісної техніки й іншого майна Товариства із порушенням внутрішніх 
регламентуючих документів. 

Неправомірне користування активами Товариства є підставою для притягнення до 
дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності. 



Взаємовідносини з Замовниками та Партнерами 
Товариство будує взаємовигідні партнерські відносини з Замовниками та Партнерами. 

Працівники зобов’язані надавати Замовникам та Партнерам повну і достовірну інформацію 
про всі переваги, ризики і можливі результати співпраці з Товариством. 

Товариство поважає права людини в усіх сферах діяльності та очікує цього від своїх 
бізнес-партнерів. Товариство вимагає від своїх постачальників та партнерів діяти згідно 
українським та міжнародним трудовим стандартам. Ми поважаємо фундаментальні права 
людини, зокрема заборону на використання дитячої праці, заборону на примусову працю. 

Товариство будує взаємовідносини з Контрагентами/ партнерами на принципах: 
- Чесності; 
- Законності; 
- Порядності; 
- Економічної доцільності. 
Працівники не повинні створювати для Замовників такі умови співпраці, які завдають 

збитку інтересам Товариства та/або необґрунтовано обмежують права та інтереси інших 
Замовників. 

Товариство захищає інформацію Замовників та Партнерів, яка носить конфіденційний 
характер. Конфіденційна інформація має використовуватися тільки в тих цілях, задля яких 
була отримана, та за обставин, передбачених чинним законодавством. 
  



Подарунки та прояви гостинності 
Ділова гостинність і Ділові подарунки не повинні впливати або зобов’язувати 

працівників до прийняття рішень. 
Бізнес-партнери та співробітники Товариства не мають право, прямо чи 

опосередковано, пропонувати подарунки, прояви гостинності або інші переваги 
співробітникам або представникам Товариство з метою неналежним чином впливати на 
прийняття рішень, і не мають права дарувати працівникам Товариство подарунки або 
прояви гостинності, незалежно від суми, під час переговорів про майбутню співпрацю, 
торгів, тендера чи оголошення рішення щодо вибору постачальника. 

Працівники мають право на власний розсуд приймати Ділові подарунки або виявлені 
знаки Ділової гостинності, вартість яких не перевищує ліміт, встановлений Товариством, без 
дозволу з боку Комплаєнс-офіцера (або особи яка виконує його повноваження). 

Якщо працівник, даруючи/приймаючи Діловий подарунок або виявляючи/приймаючи 
знаки Ділової гостинності, не впевнений у правильності своїх дій, він повинен звернутися 
до Комплаєнс-офіцера офіцера (або особи яка виконує його повноваження) для отримання 
роз’яснення. 

При цьому вартість подарунка не може перевищувати одного прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, установленого законодавством, на день  прийняття подарунку, 
одноразово. 

Сукупна вартість подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, 
не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів установлених для працездатної 
особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. 

Подарунки та ділова гостинність, що приймають і пропонуються, повинні відповідати 
наступним критеріям: 

1. Подарунки і ділова гостинність не суперечать чинному законодавству; 
2. Не повинні бути у вигляді готівки або такими, що легко повертаються у готівкові 

кошти; 
3. Частота подарунків чи ділової гостинності не створює враження про їхню 

незаконність; 
4. Презентується не з метою незаконної переваги чи впливу. 
Працівники Товариства не пропонують, не дають, не обіцяють надати будь-яку 

неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, 
серед іншого, уповноважених осіб юридичних осіб, державних службовців, службових осіб) 
у незаконних цілях. 

Працівники Товариства не вимагають отримання, не приймають та не погоджують 
прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, неправомірну вигоду (готівку, цінні 
подарунки та інше). 
 
 
 



Конфлікт інтересів  
Товариство відповідально відноситься до ситуації, коли внаслідок особистих, 

сімейних або інших обставин працівник втрачає (або може втратити) лояльність або 
об’єктивність щодо Товариства. При цьому виникає конфлікт між особистими інтересами та 
професійними обов’язками працівника, що представляє собою загрозу для репутації 
Товариства, може завдати шкоди його законним інтересам та негативно вплинути на 
ефективність його діяльності. 

Співробітники зобов’язані повідомити керівництво Товариства про будь-які фактичні, 
потенційні конфлікти інтересів або про такі, які можуть бути актуальними для Товариства. 
«Конфлікт інтересів» означає будь-яку з обставин, потенційних, фактичних які можуть 
привести до того, що будь-яка сторона поставить свої фінансові чи особисті інтереси вище 
інтересів своїх зобов’язань, або може привести до того, що ця сторона буде упередженою у 
своїх бізнес оцінках, рішеннях або діях. Працівники Товариства повинні уникати будь-яких 
конфліктів інтересів, які можуть негативно впливати на ділові відносини. 

Поширені ситуації, що можуть призвести до конфлікту інтересів належать, зокрема, 
такі: 

- Надання консультаційних та інших послуг партнерам чи конкурентам Товариства; 
- Володіння працівниками або члена сім’ї працівника у організації, установи, яка є 

діловим партнером або конкурентом Товариства; 
- Робота працівника чи члена сім’ї працівника у організації, установі яка є діловим 

партнером або конкурентом Товариства; 
- Наймання на роботу членів сім’ї працівника або інших родичів у своє пряме 

підпорядкування; 
- Робота за сумісництвом, якщо вона заважає виконанню функціональних обов’язків 

у Товаристві. 
З метою попередження виникнення конфлікту інтересів Товариство: 
- Встановлює заборону праці членів сім’ї працівників на посадах що можуть призвести 

до конфлікту інтересів; 
- Здійснює моніторинг ситуацій конфлікту інтересів (за формою наведеною в Додатку 

1) та вживає відповідних заходів з метою усунення або мінімізації впливу конфлікту 
інтересів. 
  



Шахрайство 
Політикою товариства заборонені шахрайські дії, під якими розуміється розкрадання 

майна або незаконне набуття права на майно Товариства шляхом обману або зловживання 
довірою. 

Зокрема, але не обмежуючись, шахрайством є такі дії: 
- Постачання або приймання продукції/обладнання із якісними або кількісними 

характеристиками, які не відповідають зазначеним у документах; 
- Фіктивні поставки товарно-матеріальних цінностей, утому числі при змові 

працівника Товариства з контрагентом; 
- Пред’явлення до оплати підроблених платіжних документів; 
- Отримання або надання працівниками неправомірної вигоди, що впливає на 

прийняття ділового рішення працівником або контрагентом; 
- Візування не перевірених документів; 
Відповідно до політики Товариства всі господарські операції, що здійснюються в 

процесі його діяльності, мають бути належним чином відображені в облікових регістрах. 
Будь-яке несанкціоноване втручання в регістри бухгалтерського обліку, фальсифікація 
звітності, створення неофіційних банківських рахунків чи вчинення інших дій з метою 
незаконної зміни даних бухгалтерського обліку чи фінансової звітності є суворо 
забороненими. 



Запобігання корупції, відмиванню коштів та фінансування тероризму 
Товариство проголошує нульову толерантність та абсолютну неприпустимість будь-

яких форм корупції. Товариство не вдається до корупції з метою отримання будь-яких 
переваг у сфері діяльності державних, приватних, міжнародних організацій, не проводить 
незаконних виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв’язку з підприємницькою 
діяльністю, зокрема для забезпечення більш швидкого виділення тих чи інших питань, та 
діє з суворим дотриманням антикорупційного законодавства. 

Товариство не здійснює діяльності, що пов’язана з легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Товариство не укладає будь-яких угод, якщо виникають сумніви стосовно 
походження та призначення грошових коштів, які підлягають отриманню або сплаті. 

Товариство в своїй діяльності дотримується (регламенту) економічних санкцій щодо 
будь-яких держав, організацій, які накладені урядом України, а також санкції США та ЄС, 
що забороняють вести діяльність з юридичними та фізичними особами, які мають 
відношення до цих держав, організацій або до терористичної та іншої діяльності. 

Працівник зобов’язаний дотримуватись законодавства України та країн у яких 
Товариство веде свою діяльність, спрямованого на боротьбу з відмиванням коштів і 
фінансування тероризму. 

Товариство здійснює процедуру перевірки Контрагентів, спрямовану на підвищення 
законності ведення бізнесу Контрагентом та виявлення потенційних фінансових та 
репутаційних ризиків для Товариства. 

Товариство не співпрацює з Контрагентом, зареєстрованим в країнах, щодо яких 
діють міжнародні санкції або внесеними до «чорних» списків, визнаних Україною та іншими 
країнами. 

Всі платежі здійснюються відповідно до законодавства України і законодавства країн, 
у яких Товариство веде свою діяльність. 



Інформаційна безпека  
Кожен працівник повинен виконувати вимоги внутрішніх документів Товариства, що 

регулюють доступ, використання та розголошення Конфіденційної інформації. 
Працівникам забороняється збирати та розголошувати будь-кому Конфіденційну 

інформацію з метою отримання особистої вигоди. 
Обговорення або передання працівниками конфіденційної інформації стороннім 

особам забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України або 
країн, у яких Товариство здійснює свою діяльність. У цьому випадку працівник повинен 
попередньо отримати дозвіл Директора Товариства на передання Конфіденційної 
інформації.  

Працівники не мають права збирати, обробляти, зберігати та передавати будь-кому 
персональні дані інших працівників, контрагентів чи інших третіх осіб без отримання 
попереднього дозволу таких осіб. 

Товариство, не допускає розповсюдження недостовірної інформації, викривлення 
фактів, що може завдати шкоди Товариству та партнерам. 

Товариство забороняє укладання будь-яких усних угод зі своїми бізнес-партнерами. 
Усі умови щодо запропонованих послуг або товарів, що надаються для товариства, мають 
бути погоджені та викладені в письмовій формі. 

Працівники повинні дотримуватися правил користування ІТ-ресурсами: 
- Користування персональним комп’ютером; 
- Використання ресурсів мережі Інтернет; 
- Використання корпоративної електронної пошти; 
- Виконувати правила інформаційної безпеки. 
Працівники не розповсюджують відому їм внутрішню інформацію, яка не була у 

встановленому законодавством порядку розкрита або оприлюднена, з будь-ким, включаючи 
родичів та друзів, крім випадків, коли це становить частину функціональних обов’язків. 



Користування соціальними мережами 
При виконанні службових обов’язків на Товаристві не рекомендується зловживати 

соціальними мережами. 
Заборонено: 
- Робити негативні чи неправдиві заяви які можуть розцінюватися як порушення 

законодавства; 
- Робити заяви від імені Товариства на соціальних платформах, крім випадків, коли є 

належним чином оформлений дозвіл представляти Товариство; 
- Використовувати соціальні мережі для продажу або реклами товарів, продукції або 

послуг Товариства, якщо це не дозволено законодавством та не погоджено з керівництвом 
Товариства.  



Алкоголь і наркотики  
Забороняється мати при собі або вживати алкогольні напої або наркотичні речовини 

під час перебування на робочому місці або під час виконання службових обов’язків. 
Забороняється працювати, знаходячись під впливом алкоголю, наркотичних чи інших 
речовин, що можуть вплинути на вашу здатність безпечно та ефективно виконувати свої 
обов’язки. Забороняється розповсюджувати алкогольні напої та наркотичні речовини на 
робочому місці. Забороняється мати при собі або вживати алкоголь на території Товариства, 
за винятком спеціальних заходів, які проводить Товариство та на яких дозволено вживання 
алкоголю але обмежуючись нормами ділового етикету.  
  



Повідомлення про порушення Кодексу 
У разі, якщо працівнику стало відомо про порушення кодексу, він зобов’язаний 

негайно повідомити про порушення своєму безпосередньому Керівнику, на лінію довіри та 
Комплаєнс-офіцеру (або особі яка виконує його повноваження). 

При виявлені працівником у діях іншого працівника порушення Кодексу, він 
зобов’язаний вказати йому на таке порушення, вимагати припинити такі дії та повідомити 
про порушення на Лінію довіри. 

Працівники повинні підтримувати та сприяти при проведені внутрішніх розслідувань 
компанії. 

Якщо працівник вважає, що безпосередній Керівник має відношення до порушення 
Кодексу, працівник повинен повідомити на лінію довіри чи звернутися безпосередньо до 
Комплаєнс-офіцера (або особи яка виконує його повноваження) за отриманням допомоги у 
вирішенні питання. 

При виникненні ситуації коли працівник не впевнений, що відбулося порушення 
Кодексу, він може звернутися до Комплаєнс-офіцера (або особи яка виконує його 
повноваження) для отримання консультації.  

При повідомленні працівником інформації про порушення, при цьому зазначивши свої 
особисті дані, його конфіденційність буде забезпечена під відповідальність Комплаєнс-
офіцера (або особи яка виконує його повноваження). 

При розкритті ім’я працівника, який повідомив про порушення, Комплаєнс-офіцер 
(або особа яка виконує його повноваження) зобов’язаний ініціювати проведення 
внутрішнього корпоративного розслідування щодо порушення конфіденційності та вжити 
належних заходів для збереження безпеки працівників від подальших переслідувань та 
дискримінації. 

Товариство не допускає переслідування осіб, які викривають реальне чи можливе 
порушення Кодексу чи допомагають в розслідуванні порушень. Таке переслідування може 
привести до дисциплінарного покарання, аж із загрозою звільнення. 
  



Відповідальність за порушення Кодексу 
Кодекс етики Товариства застосовується до всіх працівників Товариства. Ці правила 

застосовуються до всіх ситуацій у будь-якому місці, пов’язаних з веденням бізнесу 
Товариства. 

Працівник несе відповідальність за неналежне дотримання положень цього Кодексу 
У разі порушення Кодексу до працівників можуть бути застосовані дисциплінарні 

санкції у вигляді догани та в особливих випадках аж до звільнення. Звільнення, як правило, 
застосовується у разі крадіжки або інших порушень, що пов’язані із зловживанням довірою 
або значним шахрайством, або у випадку, коли особа вчинила декілька порушень, 
відповідно до вимог законодавства про працю. 

У разі виявлення факту порушення законодавства з боку працівника або контрагента, 
Товариство розпочинає внутрішнє розслідування та залишає за собою право передавати 
інформацію про правопорушення до правоохоронних органів. 
  



Прикінцеві положення  
Цей Кодекс є невід’ємною частиною правил внутрішнього трудового розпорядку 

Товариства. 
Усі працівники Товариства мають бути ознайомлені з Кодексом під час оформлення 

на роботу в Товариство та мають підписати зобов’язання працівника за формою Додаток 2 
та декларацію за формою згідно Додатком 1. 

Інформація, що надається працівником у зазначених деклараціях, вважається 
конфіденційною і не підлягає розкриттю жодним третім сторонам. Декларації працівників 
призначені виключно для внутрішнього використання. 

Працівники повинні негайно інформувати про можливі порушення Кодексу 
Комплаєнс-офіцеру (або особі яка виконує його повноваження) або шляхом використання 
«Гарячої лінії», а також своєму безпосередньому керівнику. 

Усі отримані повідомлення зберігаються конфіденційно та можуть бути подані на 
анонімній основі. 

Контроль за дотриманням цього Кодексу покладається на Комплаєнс-офіцера (або 
особу яка виконує його повноваження). 
  



Додаток 1 
 

Декларація 
щодо конфлікту інтересів 

 
Дата: 
ПІБ: 
Посада: 

 
 Питання Відповідь (Так/ні, якщо 

«Так», то зазначити деталі в 
коментарях) 

1 Чи є у Вас афілійовані юридичні особи? Якщо 
відповідь «Так», то зазначте, будь ласка, назву цієї 
юридичної особи, а також такі відомості: 

 

1.1 Чи перебуває зазначена юридична особа в ділових 
відносинах або веде переговори З Товариством? 

 

1.2 Чи є зазначена юридична особа конкурентом 
Товариства? 

 

2 Чи є Ви або члени Вашої сім’ї членами органів 
управління комерційних, державних організацій? 
Якщо відповідь «Так», то зазначте, вид діяльності, 
назву юридичної особи, код ЄДРПОУ та ПІБ члена сім’ї 
і ступінь родинного зв’язку в коментарях. 

 

3 Чи працюєте Ви за сумісництвом?  
4 Чи плануєте Ви або члени Вашої родини будь-який 

правочин, що може викликати конфлікт інтересів? 
 

5 Чи отримували Ви протягом  поточного року будь-які 
подарунки/ прояви ділової гостинності від третіх осіб, 
з якими Товариство має/планує ділові відносини? 

 

6 Чи працюють члени Вашої сім’ї або інші родичі в 
Товаристві? Якщо відповідь «Так», вкажіть, будь 
ласка, ПІБ та займану посаду. 

 

7 Чи є члени Вашої сім’ї публічними діячами?  
 
 

Перед заповненням цієї декларації я ознайомився (ознайомилась) з Кодексом етики 
та Антикорупційною програмою. 

Я підтверджую правдивість наведеної в декларації інформації та надаю дозвіл на 
обробку персональних даних та перевірку цієї інформації. 
 
 
 
 
 
 
_______________       ________________________ 
  



Додаток 2 
 

Зобов’язання 
працівника Товариства 

 
Я,____________________________________________________________________

___________________________________________________, цим підтверджую, що 
ознайомився (ознайомилась) з Кодексом етики і зобов’язуюсь неухильно дотримуватися 
положень цього Кодексу. 

Я згоден (згодна), що це зобов’язання становить невід’ємну частину моїх трудових 
обов’язків та його порушення може спричинити притягнення до відповідальності. 

Я також розумію і згоден (згодна), що це зобов’язання поширюється на всі зміни і 
доповнення до цього Кодексу. 
 
 
 
Дата____________ 
 
 
 
______________________      ________________________ 


