
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання 

ІІсесія 

(ІІзас ідання) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 
від  22 грудня  2020 року                            № 58 

 
Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) та передачу 

даних земельних ділянок у власність 
 

Розглянувши звернення громадян, керуючись статтями 12, 79-1, 89, 92, 107, 
118, 121, 125, 126, 159 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», 

ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання 
земельних відносин, Бережанська міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:04:002:0111 гр. Климко Вірі 
Володимирівні по вул. Золочівська,22 в м. Бережани. 

1.1. Передати гр. Климко Вірі Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 
____________безоплатно у власність земельну ділянку площею1000 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Золочівська,22 в м. Бережани. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

1.3. Гр. Климко Вірі Володимирівні виконувати обов’язки власника 
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 
 



2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 789 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:03:002:0446 гр. Люшняк Марії 

Степанівні по вул. Раївська,1 «а» в с. Рай. 
2.1. Передати гр. Люшняк Марії Степанівні, жительці с. Рай,  вул. 

____________безоплатно у власність земельну ділянку площею 789 кв. 
м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Раївська,1 «а» в с. Рай. 
2.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
2.3. Гр. Люшняк Марії Степанівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 
України. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1248 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
6120410100:03:001:0308 гр. Люшняк Марії Степанівні  в с. Рай. 

3.1. Передати гр. Люшняк Марії Степанівні, жительці с. Рай,  вул. 
Раївська,1 «а» безоплатно у власність земельну ділянку площею 1248 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 
3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
3.3. Гр. Люшняк Марії Степанівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 
України. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 31 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автораражу  № 25 за рахунок земель 
житлової та громадської забудови за кадастровим номером 
6120410100:04:005:0013 гр. Біланчину Михайлу Васильовичу по вул. 

Лепких,10 «в» в м. Бережани. 
4.1. Передати гр. Біланчину Михайлу Васильовичу, жителю м. Бережани, 

_____________безоплатно у власність земельну ділянку площею 31 кв. 
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 25  по вул. 

Лепких,10 «в» в м. Бережани. 
4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
4.3. Гр. Біланчину Михайлу Васильовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу  
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:04:014:0202 гр. Калиняк Ларисі 

Ярославівні та гр. Драбик Любові Ярославівні  по вул. Хатки,41 в м. 
Бережани. 

5.1. Передати гр. Калиняк Ларисі Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. 

__________та гр. Драбик Любові Ярославівні, жительці м. Тернопіль, 
вул. ___________безоплатно у спільну сумісну власність земельну 

ділянку площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Хатки,41 

в м. Бережани. 
5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
5.3. Гр. Калиняк Ларисі Ярославівні та гр. Драбик Любові Ярославівні  

виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 
ст. 91 Земельного кодексу України. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:04:013:0273 гр. Цимбалісті Галині 

Іванівні по вул. О.Кобилянської,5 в м. Бережани. 
6.1. Передати гр. Цимбалісті Галині Іванівні, жительці м. Бережани, вул. 

__________безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. 
м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. О.Кобилянської,5 в м. 
Бережани. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

6.3. Гр. Цимбалісті Галині Іванівні виконувати обов’язки власника 
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120410100:04:014:0001 гр. Хомі Марії 
Іванівні  по вул.Тернопільська,68 в м. Бережани. 

7.1. Передати гр. Хомі Марії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. 
______________безоплатно у власність земельну ділянку площею1000 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Тернопільська,68 в м. 

Бережани. 
7.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



7.3. Гр. Хомі Марії Іванівні  виконувати обов’язки власника земельної 
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.  

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 620 кв. м. для 
індивідуального садівництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 
6120410100:04:014:0003 гр. Хомі Марії Іванівні по вул.Тернопільська  

в м. Бережани. 
8.1. Передати гр. Хомі Марії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______безоплатно у власність земельну ділянку площею 620 кв. м. для 
індивідуального садівництва  по вул. Тернопільська в м. Бережани. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

8.3. Гр. Хомі Марії Іванівні  виконувати обов’язки власника земельної 
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.  

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:04:018:0246 гр. Околіта Василю 

Володимировичу по вул. Шевченка,108 в м. Бережани. 
9.1. Передати гр. Околіта Василю Володимировичу, жителю м. Бережани, 

вул. __________безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 
кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Шевченка,108 в м. Бережани. 
9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
9.3. Гр. Околіта Василю Володимировичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 
України. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 36 кв. м. для 
будівництва та обслуговування автогаражу  № 24 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 
6120410100:04:017:0466 гр. Фурдига Ірині Іванівні  по вул. Січових 

Стрільців,67 «б» в м. Бережани. 
10.1. Передати гр. Фурдига Ірині Іванівні, жительці с.__________, 

Бережанського району  безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 36 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу№ 24  

по вул. Січових Стрільців,67 «б» в м. Бережани. 
10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
10.3. Гр. Фурдига Ірині Іванівні  виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу. 



11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 945 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:01:001:2137 гр. Сус Надії 

Михайлівні по вул. П.Мирного,6 в м. Бережани. 
11.1. Передати гр. Сус Надії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

____________безоплатно у власність земельну ділянку площею 945 кв. 
м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. П.Мирного,6 в м. Бережани. 
11.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
11.3. Гр. Сус Надії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.  
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 505 кв. м. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:04:013:0274 гр. Байко Богдану 
Олеговичу по вул. Манастирського,29 в м. Бережани. 

12.1. Передати гр. Байко Богдану Олеговичу, жителю м. Бережани  вул. 
___________безоплатно у власність земельну ділянку площею 505 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд по вул. Манастирського,29 в м. 

Бережани. 
12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
12.3. Гр. Байко Богдану Олеговичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 
України. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 639 кв. м. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:04:006:0308 гр. Дурисвіт Надії 

Юріївні по вул. Підгірна,12 в м. Бережани. 
13.1. Передати гр. Дурисвіт Надії Юріївні, жительці м. Бережани, вул. 

____________безоплатно у власність земельну ділянку площею 639 кв. 
м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Підгірна,12 в м. Бережани. 
13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
13.3. Гр. Дурисвіт Надії Юріївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 



14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 36 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автораражу  № 7 за рахунок земель 
житлової та громадської забудови за кадастровим номером 
6120410100:04:017:0465 гр. Табала Олегу Васильовичу по вул. Лесі 

Українки,16 «а»/75 в м. Бережани. 
14.1. Передати гр. Табала Олегу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

__________безоплатно у власність земельну ділянку площею 36 кв. м. 
для будівництва та обслуговування автогаражу№ 7  по вул. Лесі 

Українки,16 «г» в м. Бережани. 
14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
14.3. Гр. Табала Олегу Васильовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 
України. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 674 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:04:007:0461 гр. Ригайло Галині 

Ярославівні та гр. Бойко Ігорю Ярославовичу по вул. Ковшевича,25 в 
м. Бережани. 

15.1. Передати гр. Ригайло Галині Ярославівні, жительці м. Бережани,вул. 
__________та гр. Бойко Ігорю Ярославовичу, жителю с. ________, вул. 

______________, Підгаєцького району  безоплатно у спільну сумісну 
власність земельну ділянку площею 674 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
по вул. Ковшевича,25 в м. Бережани. 

15.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

15.3. Гр. Ригайло Галині Ярославівні та гр. Бойко Ігорю Ярославовичу 
виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

16 .        Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1822 від 10 вересня 2020 

року п. 19 скасувати та викласти в такій редакції: 
«16.1 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:04:014:0194 гр. Балко Марії 

Григорівні по вул. Хатки, 95 в м. Бережани. 
16.2. Передати гр. Балко Марії Григорівні, жительці м. Бережани, вул. 

_____________безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 
кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Хатки,95 в м. Бережани.  



16.3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

16.4. Гр. Балко Марії Григорівні виконувати обов’язки власника земельної 
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.»  

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 3006 кв. м. для 
ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
6120410100:02:002:0071 гр. Майчуку Богдану Михайловичу  в с. 

Лісники. 
17.1. Передати гр. Майчуку Богдану Михайловичу  , жителю с. Лісники,  вул. 

____________безоплатно у власність земельну ділянку площею 3006 
кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

17.3. Гр. Майчуку Богдану Михайловичу  виконувати обов’язки власника 
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 
18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1299 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 

6120410100:02:002:0070 гр. Майчуку Богдану Михайловичу  в с. 
Лісники. 

18.1. Передати гр. Майчуку Богдану Михайловичу  , жителю с. Лісники,  вул. 
_____________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1299 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 
18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
18.3. Гр. Майчуку Богдану Михайловичу  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 
України. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 994 кв. м. для 
ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 
6120410100:02:002:0108 гр. Майчуку Богдану Михайловичу  в с. 

Лісники. 
19.1. Передати гр. Майчуку Богдану Михайловичу  , жителю с. Лісники,  вул. 

____________безоплатно у власність земельну ділянку площею 994 кв. 
м. для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 



19.3. Гр. Майчуку Богдану Михайловичу  виконувати обов’язки власника 
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 
20.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1310 кв. м. для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 

6120486000:01:001:0832 гр. Лавренко Галині Василівні  на території 
Посухівського старостинського округу Бережанської територіальної 

громади. 
20.1. Передати гр. Лавренко Галині Василівні, жительці с. Посухів 

вул._____________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 
1310 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Посухівського старостинського округу Бережанської 
територіальної громади. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

20.3. Гр. Лавренко Галині Василівні  виконувати обов’язки власника 
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 
України. 

21.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 4695 кв. м. для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 

6120486000:01:002:0007 гр. Лавренко Галині Василівні  на території 
Посухівського старостинського округу Бережанської територіальної 

громади. 
21.1. Передати гр. Лавренко Галині Василівні, жительці с. Посухів 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 4695 кв. м. для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Посухівського старостинського округу Бережанської територіальної 
громади. 

21.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
21.3. Гр. Лавренко Галині Василівні  виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 
України. 

22.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 786 кв. м. для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення  за кадастровим номером 

6120486000:01:001:0833 гр. Лавренко Галині Василівні  на території  
Посухівського старостинського округу Бережанської територіальної 

громади . 



22.1. Передати гр. Лавренко Галині Василівні, жительці с. Посухів 
безоплатно у власність земельну ділянку площею 786 кв. м. для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Посухівського старостинського округу Бережанської територіальної 
громади. 

22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

22.3. Гр. Лавренко Галині Василівні  виконувати обов’язки власника 
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 
23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 583 кв. м. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:04:009:0526 гр. Савчуку Василю 

Леоновичу по вул. Богуна,2 в м. Бережани. 
23.1. Передати гр. Савчуку Василю Леоновичу, жителю м. Бережани, вул. 

__________безоплатно у власність земельну ділянку площею 583 кв. м. 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Богуна,2 в м. Бережани. 

23.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

23.3. Гр. Савчуку Василю Леоновичу виконувати обов’язки власника 
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 
24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 654 кв. м. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
за кадастровим номером 6120410100:04:006:0309 гр. Плекан Оксані 

Зіновіївні по вул. Сагайдачного,10 в м. Бережани. 
24.1. Передати гр. Плекан Оксані Зіновіївні, жительці м. Бережани, вул. 

_______________безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 634 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Сагайдачного,10 в 

м. Бережани. 
24.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 
24.3.   Гр. Плекан Оксані Зіновіївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 
 

 25.           Внести зміни в рішення сесії міської ради № 645 від 25 вересня 2008року    
п. 3 скасувати та викласти в такій редакції: 

 «Передати у власність гр. Поповичу  Роману Івановичу, жителю м. 

Бережани,  вул. Гоголя,27 із земель житлової та 



громадської забудови земельну ділянку площею 940 кв. м для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Гоголя,27  м. Бережани.» 

 

       26.        Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику                  
міського голови Лук’яновій М.М. 

 
 

 
 
 

Міський голова                                                  Ростислав Бортник  
 

 


