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П ротягом звітного періоду до 
загального та спеціального 

фондів місцевого бюджету надійш-
ло податків, зборів та платежів в 
загальній сумі 31 323,4 тис. гри-
вень, (в т.ч. міжбюджетних транс-
фертів – 16 808,2 тис. гривень), що 
становить 101,9 відсотка до уточне-
ного плану даного періоду та 22 
відсотки до уточненого річного пла-
ну.  

До загального фонду місцевого 
бюджету Бібрської міської ради мо-
білізовано доходів в сумі 29 792,5 
тис. гривень, що становить 100,3 
відсотка уточнених планових показ-
ників звітного періоду та 21,5 відсо-
тка уточнених річних планових по-
казників. Питома вага надходжень 
місцевих податків, зборів та плате-
жів у дохідній частині загального 
фонду становить 12 984,3 тис. гри-
вень або 101,5 відсотка планових 
показників даного періоду, в т.ч. 
податку на доходи фізичних осіб – 
6 843,5 тис. гривень, що становить 
52,7 відсотка до загального обсягу 
надходжень.  

 Найбільшими платниками подат-
ку на доходи фізичних осіб є:  

ТзОВ "Оператор ГТС України"; 
Відділ освіти виконавчого коміте-

ту Бібрської міської ради; 
ДП "Бібрське лісове гос-во"; 
ТзОВ "Едем-Резорт енд СПА"; 
ТзОВ "Медичний центр "Едем Ме-

дікал"; 
КП Перемишлянська центральна 

районна лікарня; 
Відділ культури, туризму, сім'ї, 

молоді, спорту та соцполітики вико-
нкому Бібрської МР; 

Виконком Бiбрської мiської ради; 
КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бібрської мі-
ської ради; 

КЗ «Центр надання соціальних 
послуг» Бібрської міської ради. 

рентної плати за спеціальне вико-
ристання лісових ресурсів – 348,6 
тис. гривень, що становить 109 від-
сотка до планових показників звіт-
ного періоду; 

рентної плати за користування 
надрами – 14,8 тис. гривень та від-
повідно 77,9 відсотка до планових 
показників звітного періоду; 

акцизного податку з вироблених в 
Україні підакцизних товарів 
(продукції) – 177,1 тис. гривень, що 
становить 88,7 відсотка планових 
показників звітного періоду ; 

акцизного податку з ввезених на 
митну територію України підакциз-
них товарів (продукції) – 596,8 тис. 
гривень або 73,1 відсотка планових 
асигнувань даного періоду;  

акцизного податку з реалізації 
суб'єктами господарювання роздріб-
ної торгівлі підакцизних товарів – 
377,3 тис. гривень, що становить 
96,5 відсотка планових асигнувань 
звітного періоду; 

податку на майно – 79,6 тис. гри-
вень, або 39,6 відсотка до плану 
доходів звітного періоду;  

земельного податку з юридичних 
осіб – 346,1 тис. гривень, відповідно 
110,7 відсотка планових показників 
І кварталу; 

земельного податку з фізичних 
осіб – 31,4 тис. гривень або 12 відсо-
тка планових призначень звітного 
періоду; 

орендної плати за землю з юриди-
чних осіб – 713,4 тис. гривень, що 
становить 77,1 відсоток до плану 
надходжень І кварталу 2021 року ; 

орендної плати за землю з фізич-
них осіб – 33,3 тис. гривень відпо-
відно 28,3 відсотка до планових по-
казників звітного періоду; 

туристичного збору – 36,5 тис. гри-

вень, що складає 58,5 відсотка до 
планових показників даного періо-
ду; 

єдиного податку з юридичних осіб 
– 475,0 тис. гривень та відповідно 
69,6 відсотка планових надходжень 
І кварталу 2021 року; 

єдиного податку з фізичних осіб – 
2 259,0 тис. гривень, що становить 
115,8 відсотка планових показників 
надходжень першого кварталу по-
точного року; 

єдиного податку з сільськогоспо-
дарських товаровиробників – 307,2 
тис. гривень або 89,3 планових над-
ходжень звітного періоду; 

адміністративні штрафи та інші 
санкції – 111,7 тис. гривень; 

плати за надання адміністратив-

них послуг – 2,2 тис. гривень та від-
повідно 39,3 відсотки до плану над-
ходжень даного періоду;  

інших надходжень – 230,8 тис. 
гривень. 

Офіційних трансфертів надійшло 
– 16 808,2 тис. гривень, що складає 
99,4 відсотка уточнених показників 
звітного періоду, з них: 

Освітньої субвенції – 11 252,8 тис. 
гривень; 

Базової дотації – 4 931,4 тис. гри-
вень; 

Дотації на передані з державного 
бюджету установи освіти та охорони 
здоров’я – 325,4 тис. гривень; 

Іншої субвенції з місцевого бюдже-

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ЗА І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 

ФОТОФАКТ 

Н а телеканалі «Перший західний» у межах циклу програм 

«Громада» вийшла передача "Медична реформа в нових грома-

дах".  

Ведучий передачі Станіс-

тав Безушко запросив у сту-

дію представників Бібрсь-

кої, Великомостівської, Су-

дововишнянської громад та 

голову комісії з питань охо-

рони здоров'я та материнст-

ва Львівської обласної ради 

Анну Ярмолу.  

В передачі показано Біб-

рську МТГ як позитивний 

приклад перетворення у 

медичній сфері на рівні 

громади.  
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ту – 218,2 тис. гривень. 
Субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих за-
кладів та заходів у системі охорони 
здоров’я за рахунок відповідної суб-
венції з державного бюджету – 80,4 
тис. гривень. 

Порівняно з аналогічним періо-
дом минулого року надходження до 
загального фонду місцевих подат-
ків, зборів та платежів зросли на 
4 209,7 тис. гривень та відповідно 
офіційних трансфертів на 3 249,2 
тис. гривень.  

До спеціального фонду місцевого 
бюджету надійшло податків, зборів 
та платежів в сумі 1 530,9 тис. гри-
вень або 148 відсотків планових 
показників звітного періоду та 42,5 
відсотка річних призначень 2021 
року, а саме: 

екологічного податку – 11,6 тис. 
гривень, що становить 19,3 відсотка 
планових призначень звітного пері-
оду; 

грошові стягнення за шкоду, запо-
діяну порушенням законодавства 
про охорону НПС внаслідок госпо-
дарської діяльності, – 0,5 тис. гри-
вень або 2,6 планових призначень І 
кварталу 2021 року; 

власні надходження бюджетних 
установ – 1 518,8 тис. гривень.  

В порівнянні з відповідним періо-
дом 2020 року надходження до спе-
ціального фонду місцевого бюджету 
Бібрської міської ради зменшились 
на 940,6 тис. гривень.  

 Загальний обсяг видатків затвер-
джений на І квартал 2021 рік 
(загальний та спеціальний фонди, з 
урахуванням міжбюджетних транс-
фертів) становить 37 289,1 тис. гри-
вень, з них: 

 загальний фонд – 36 467,8 тис. 
грн; 

 спеціальний фонд – 821,3 тис. 
гривень. 

 Фактично виконано – 28 249,0 
тис. грн., з них; 

 видатки загального фонду – 
27 689,9 тис. грн; 

 видатки спеціального фон-
ду – 559,1 тис. гривень.  

 Загалом за І квартал 2021 року з 
місцевого бюджету Бібрської міської 
ради проведено видатків загально-
го фонду на загальну суму 27 689,9 
тис. гривень або 75,9 відсотка до 
планових призначень звітного пері-
оду та 19,9 відсотків до уточнених 
річних призначень.  

 Порівняно з відповідним періо-
дом 2020 року загальний обсяг ви-
датків збільшився на 7 782,5 тис. 
грн або 39,1 відсоток. Збільшення 
зумовлене ростом мінімальної заро-
бітної плати, ростом посадового 
окладу І тарифного розряду Єдиної 
тарифної сітки, оплатою комуналь-
них послуг за грудень місяць 2020 

року, збільшення плати за транспо-
ртування природнього газу, збіль-
шення ціни на електроенергію, фі-
нансування з місцевого бюджету 
закладів та установ з територій, що 
приєдналися згідно перспективного 
плану (Розпорядження КМУ від 
27.05.2020 №624-р «Про затвер-
дження перспективного плану фор-
мування територій громад Львівсь-
кої області»).  

У звітному періоді забезпечено 
своєчасну та в повному обсязі ви-
плату заробітної плати працівни-
кам бюджетних установ, нарахуван-
ня на заробітну плату, придбання 
медикаментів, забезпечення проду-
ктами харчування, оплату комуна-
льних послуг, енергоносіїв бюджет-
них установ та соціальне забезпе-
чення.  

На утримання органів місцевого 
самоврядування (апарат міської 
ради; працівники 8 старостинських 
округів; відділ державної реєстра-
ції; відділ містобудування, архітек-
тури, земельних відносин та інфра-
структури, відділу «Центр надання 
адміністративних послуг») викорис-
тано 3 185,4 тис. гривень або 54,2 
відсотка до показників звітного пе-
ріоду та 19,7 відсотка до річних 
призначень. 

 Загалом кошти використано на 
оплату праці з нарахуваннями, оп-
лату комунальних послуг та енерго-
носіїв, придбання погосподарських 
книг, печатки, дизельне пальне, 
миючі та господарські товари, опла-
чено телекомунікаційні послуги, 
послуги Інтернету, юридичні послу-
ги, поточний ремонт оргтехніки, 
обслуговування програмного забез-
печення, заправку та ремонт карт-
риджів, заміну лічильників, а та-
кож послуги по видачі електронних 
ключів та видатки на відрядження.  

 Слід зазначити, що в І кварталі 
виплачено заробітну плату та вихі-
дну допомогу вивільненим праців-
никам Новострілищанської селищ-
ної ради, Соколівської та Суходіль-
ської сільських рад.  

В порівнянні з аналогічним періо-
дом 2020 року проведено видатків 
на 1 185,7 тис. гривень більше.  

На утримання закладів освіти (2 
ДНЗ «Сонечко та «Пізнайко», 19 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів, відділ освіти виконавчого 
комітету Бібрської міської ради) 
використано 16 072,4 тис. гривень 
(в т.ч. кошти освітньої субвенції 
9 546,2 тис. гривень), що становить 
85 відсотка призначень звітного 
періоду та 20,1 відсотка річних при-
значень. 

 Для закладів дошкільної освіти 
(ДНЗ «Сонечко та ДНЗ «Пізнайко»), 
з загального фонду місцевого бю-
джету спрямовано кошти в сумі 

1 396,9 тис. грн, які використано на 
заробітну плату, нарахування на 
оплату праці, оплату комунальних 
послуг та спожитих енергоносіїв, 
придбання продуктів харчування 
та проведено оплату телекомуніка-
ційних послуг.  

Порівняно з І кварталом 2020 ро-
ку видатків проведено на 377,7 тис. 
гривень більше.  

 Для надання загальної середньої 
освіти 18 закладами загальної сере-
дньої освіти (у тому числі з дошкі-
льними підрозділами 
(відділеннями, групами)) спрямова-
но кошти загального фонду в сумі 
13 909,3 тис. гривень, в тому числі 
освітню субвенцію – 9 546,2 тис. 
гривень). Зокрема було профінансо-
вано видатки на заробітну плату з 
нарахуваннями, оплату комуналь-
них послуг та спожитих енергоносі-
їв, придбання продуктів харчуван-
ня, закупівлю дизельного палива та 
паливо-мастильних матеріалів, 
придбання запчастин до шкільних 
автобусів, господарських товарів, 
оплату телекомунікаційних послуг, 
страхування шкільних автобусів та 
послуги з проведення дератизації.  

 Порівняно зі звітним періодом 
2020 року проведено видатків на 
5 560,3 тис. гривень більше.  

 З метою належного функціону-
вання позашкільної освіти (БДЮТ) 
у звітному періоді використано ко-
шти загального фонду місцевого 
бюджету в сумі 191,5 тис. гривень. 
Кошти спрямовувались на фінансу-
вання захищених видатки.  

 В порівнянні з першим кварта-
лом 2020 року видатків проведено 
на 60,9 тис. гривень більше. 

 На забезпечення роботи відділу 
освіти виконавчого комітету Бібрсь-
кої міської ради, у звітному періоді 
використано кошти в сумі 574,7 тис. 
гривень. Зокрема, кошти виділя-
лись на оплату праці з нарахуван-
нями, оплату за обслуговування 
програм, заправку картриджів та 
оплату телекомунікаційних послуг.  

 Порівняно з аналогічним періо-
дом 2020 року видатки збільшились 
на 171,2 тис. гривень.  

 Для належного функціонування 
закладів охорони здоров’я у звітно-
му періоді використано кошти в 
сумі 1 459,3 тис. гривень, що стано-
вить 51,8 відсотка до уточнених по-
казників даного періоду та 13,9 від-
сотка уточнених річних призна-
чень. 

 Кошти спрямовувались з метою 
фінансової підтримки КНП 
«Бібрська міська лікарня» (виплата 
заробітної плати з нарахуваннями, 
оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв, придбання паливно-
мастильних матеріалів, печаток, 
металопластикових дверей, оплаче-
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но видачу ліцензії на медичну практику та доступності 
будівель, ремонт та технічне обслуговування ліфта, 
проведено витрати на послуги з вимірювання опромі-
нення), структурного підрозділу Бібрська районна лі-
карня (КП «Перемишлянська районна лікар-
ня» (виплата заробітної плати з нарахуваннями, опла-
та електроенергії та придбання медикаментів)), кому-
нальні послуги та енергоносії КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» та КНП 
«Новострілищанська амбулаторія сімейної медицини».  

 На реалізацію Програми забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий діабет мешканців Бібрсь-
кої міської територіальної громади на 2021-2022 роки 
використано 86,0 тис. гривень та Програми безоплат-
ного та пільгового відпуску лікарських засобів за реце-
птами лікарів у разі амбулаторного лікування окре-
мих груп населення та за певними категоріями захво-
рювань на 2021 рік – 10,0 тис. гривень. 

 В порівнянні із звітним періодом минулого року на 
охорону здоров’я використано коштів на 1 321,8 тис. 
гривень більше.  

 Для функціонування закладів соціального спряму-
вання КЗ «Центр надання соціальних послуг» Бібрсь-
кої міської ради за січень-березень поточного року ви-
користано 1 186,6 тис. гривень або 75,1 відсотка до уто-
чнених планових показників звітного періоду та 19 
відсотків уточнених річних призначень. 

 Зокрема, на функціонування КЗ «Центр надання 
соціальних послуг» Бібрської міської ради було вико-
ристано кошти в сумі 569,5 тис. грн, виплачено в пов-
ному обсязі заробітну плату з нарахуваннями, комуна-
льні послуги та енергоносії, оплачено банківські пос-
луги та послуги Інтернету та придбано офісні меблі.  

 З метою надання належних послуг одиноким людям 
похилого віку в стаціонарному відділені для постійно-
го або тимчасового проживання одиноких громадян 
похилого віку, інвалідів у смт. Нові Стрілища в І квар-
талі даного звітного періоду спрямовано кошти в сумі 
555,1 тис. гривень. Забезпечено в повному обсязі ви-
плату заробітної плати з нарахуваннями, комуналь-
них послуг та енергоносіїв, оплачено банківські послу-
ги та послуги Інтернету.  

 На виплату 20 допомог за Програмою фінансування 
соціального захисту і соціального забезпечення грома-
дян Бібрської міської ради у звітному періоді викорис-
тано 62,0 тис. гривень.  

 Порівняно з аналогічним періодом 2020 року видат-
ки на соціальний захист та соціальне забезпечення 
збільшились на 602,6 тис. гривень. 

 На заклади культури (10 бібліотек, 27 народних до-
мів, школа естетичного виховання (музична школа), 
відділ культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту та со-
ціальної політики виконавчого комітету Бібрської 
міської ради) використано 2 898,5 тис. гривень, що 
становить 90,2 відсотка призначень звітного періоду 
та 23,9 відсотки річних призначень загального фон-
ду. 

 Для надання спеціальної освіти школами естетич-
ного виховання (музична школа) у звітному періоді з 
місцевого бюджету використано кошти в сумі 1 530,4 
тис. гривень, з них на захищені видатки, придбання 
господарських товарів та оплату телекомунікацій-
них послуг. 

 На утримання бібліотек у І кварталі 2021 року 
направлено кошти в сумі 363,3 тис. гривень, випла-
чено заробітну плату з нарахуваннями, оплачено 
енергоносії та телекомунікаційні послуги.  

 У звітному періоді видатки на функціонування 
Народних домів склали 775,7 тис. гривень. За раху-
нок цих коштів забезпечено виплату заробітної пла-
ти з нарахуваннями, оплачено комунальні послуги 

та енергоносії, придбано господарські товари та опла-
чено телекомунікаційні послуги. 

 На забезпечення належного функціонування відділу 
культури виконавчого комітету Бібрської міської ради, 
у минулому році використано кошти в сумі 224,7 тис. 
гривень. Зокрема, кошти виділялись на оплату праці з 
нарахуваннями, придбання канцелярських товарів, 
заправку картриджів та видатки з відрядження. 

 На Програму з відзначення державних, регіональ-
них пам’ятних і святкових дат та реалізацію культур-
них заходів на території Бібрської міської територіаль-
ної громади на 2021-2022 роки використано кошти в 
сумі 4,4 тис. гривень. Кошти були використані на при-
дбання лампадок та квіткових композицій для відзна-
чення пам’ятних дат.  

 В порівнянні з звітним періодом минулого року ви-
датки на заклади культури збільшились на 694,9 тис. 
гривень.  

 На реалізацію Програм підтримки розвитку спорту 
Бібрської громади та розвитку дитячого футболу на 
території Бібрської міської територіальної громади на 
2021-2022 роки у звітному періоді використано 82,5 
тис. гривень або 31,7 відсотка до планових показників 
звітного періоду та 10,3 відсотка річних призначень. 
Зокрема, надано фінансову підтримку командам Лі-
дер, Захід та Камула для закупівлі спортивного інвен-
таря та оплати внесків за участь у турнірах. 

 Порівняно з аналогічним періодом 2020 року видат-
ки зросли на 46,3 тис. гривень. 

 За січень-березень 2021 року з місцевого бюджету 
Бібрської міської ради на Програму фінансової підтри-
мки водопровідно-каналізаційного господарства на 
2021-2022 р. (КП «Бібрський комунальник») спрямова-
но кошти в сумі 706,7 тис. гривень або 78,5 відсотки до 
планових показників звітного періоду та 20,2 відсотка 
планових річних показників.  

 Дані кошти були спрямовані на виконання робіт з 
ліквідації аварійних ситуацій на міських мережах во-
допостачання та водовідведення, оплата послуг спец-
техніки та фінансова підтримка КП «Бібрський кому-
нальник».  

 Порівняно із звітним періодом минулого року видат-
ки зросли на 258,4 тис. гривень. 

 На виконання заходів із організації благоустрою на-
селених пунктів об’єднаної територіальної громади 
спрямовано 1 473,2 тис. гривень або 83,8 відсотки пла-
нових показників звітного періоду та 26,8 відсотка 
планових річних призначень. 

 Кошти направлено на закупівлю піскосуміші для 
посипання доріг, закупівлю господарських матеріалів, 
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Випуск №244, 27 травня 2021 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

Відділ фінансів виконавчого ко-

мітету Бібрської міської ради  

спецодягу для працівників КП, до-
рожніх знаків, оплату послуг спец-
техніки із відгортання снігу, обслу-
говування біотуалетів, оплату вули-
чного освітлення населених пунк-
тів.  

 Порівняно з аналогічним періо-
дом минулого року коштів викорис-
тано на 555,3 тис. гривень більше. 

 Для проведення належних робіт в 
сфері житлово-комунального госпо-
дарства КП «Нові Стрілища» з місь-
кого бюджету надано кошти в сумі 
164,1 тис. гривень або 87,2 відсотка 
планових показників звітного пері-
оду та 27,3 відсотка річних призна-
чень.  

 Для забезпечення діяльності міс-
цевої пожежної використано 101,3 
тис. гривень або 76,4 відсотка до 
планових показників даного періо-
ду та 23 відсотка річних призна-
чень.  

 В порівнянні з відповідним періо-
дом минулого року обсяг видатків 
зріс на 15,1 тис. гривень.  

 На утримання Служби у справах 
дітей Бібрської міської ради спря-
мовано кошти в сумі 190,1 тис. гри-
вень, що становить 86,3 відсотка до 
планових показників звітного пері-
оду та відповідно 19,4 відсотка річ-
них призначень. Кошти спрямовано 
на заробітну плату з нарахування-
ми, на придбання канцелярських 
товарів (в т.ч. виготовлення печат-
ки) та оплачено послуги нотаріуса.  

 Для належного функціонування 
відділу фінансів виконавчого комі-
тету Бібрської міської ради у звітно-
му періоді спрямовано кошти в сумі 
140,7 тис. гривень або 39,4 відсотка 
планових призначень звітного пері-
оду та 9,4 відсотка до річних приз-
начень. Видатки проводились на 
оплату праці, на придбання канце-
лярських товарів (в т.ч. виготовлен-
ня печатки), придбання програмно-
го забезпечення та оплачено послу-
ги нотаріуса.  

 З метою реалізації Програми 
«Поліцейський офіцер громади» 
Бібрської міської територіальної 
громади на 2021-2022 роки викори-
стано 29,1 тис. гривень або 99,9 від-
сотка планових показників І квар-
талу 2021 року та 14,5 відсотка річ-
них призначень. Закуплено облад-
нання та необхідний інвентар.  

 За спеціальним фондом місцевого 
бюджету у звітному періоді на капі-
тальні видатки спрямовано 559,1 

тис. гривень, що становить 68,1 від-
соток уточненого плану звітного 
періоду та 21,2 відсотка уточнених 
річних призначень, з них на реалі-
зацію Програми «Поліцейський офі-
цер громади» Бірської міської тери-
торіальної громади на 2021-2022 
роки – 45,7 тис. гривень, Програму 
реконструкції, ремонту та утриман-
ня вулиць і доріг Бірської міської 
територіальної громади на 2021-
2022 роки – 20,0 тис. гривень та 
Програму будівництва об’єктів 
спортивної інфрастуктури на тери-
торії Бірської міської територіаль-
ної громади на 2021-2022 роки – 
493,4 тис. гривень. 

 В порівнянні з аналогічним пері-
одом 2020 року видатків спеціаль-
ного фонду проведено на 151,1 тис. 

гривень менше.  
 Дебіторська та кредиторська забо-

ргованість по доходах загального та 
спеціального фондах місцевого бю-
джету Бібрської міської ради за ста-
ном на 31.03.2021 року відсутня. 

 Дебіторська та кредиторська забо-
ргованість по видатках загального 
та спеціального фондах місцевого 
бюджету Бібрської міської ради за 
станом на 31.03.2021 року відсутня. 

Станом на 31.03.2021 року не бю-
джетна кредиторська заборгова-
ність по загальному та спеціально-
му фондах місцевого бюджету Біб-
рської міської ради відсутня.  

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві По-

крови Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  

П'ятниця, 28.05 

- 08:00 – Божественна Літургія 

св. Йоана Золотоустого за здоро-

в’я 

- 19:00 – Молебень до Пресвятої 

Богородиці 

Субота, 29.05 

- 08:00 – Божественна Літургія 

св. Йоана Золотоустого за упокій 

- 09:00 – Божественна Літургія 

св. Йоана Золотоустого за здоро-

в’я на капличці 

- 14:00 – Зустріч молоді 

(молодша група) 

- 16:00 – Зустріч молоді 

(старша група) 

- 19:00 – Вечірня 

Неділя, 30.05 (Неділя самаря-

нки) 

- 08:30;- 10:30 – Божественна 

Літургія св. Йоана Золотоустого 

- 16:00 – Молитовна зустріч спі-

льноти «Жива вервиця» 

- 18:00 – Божественна Літургія 

св. Йоана Золотоустого 

(Приготування дітей до Першої 

Сповіді та урочистого Св. Причас-

тя) 

ФОТОФАКТ 

У  селі Стрілки Бібрської громади відбулось поховання останків 

трьох вояків УПА, знайдених під час пошукових операцій мемо-

ріально-пошукового центру «Доля» на території громади.  


