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Вовчинецька сільська рада 

Івано-Франківської міської ради 

 

Голова  Назар Михайло Мирославович 

Дата народження  02.09.1956р. 

З якого часу на посаді з 2002р. 

Сімейний стан, діти одружений, двоє дітей 

 

І.Населення 

чисельність (всього) 6106 

в т.ч. чоловіків 2986 

жінок 3120 

кількість господарств 1980 

чисельність пенсіонерів 963 

чисельність інвалідів 124 

в т.ч.: І группа та 

 інвалідів дитинства 

12 

 

ІІ група 59 

ІІІ група 53 

кількість багатодітних сімей 11 

кількість малозабезпечених 

сімей 

7 

кількість дітей-сиріт - 

кількість дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2 

 

Демографічна ситуація: 

народилося 100 

померло 34 

прибуло 470 

вибуло 70 

 

Школа: 

Директор: 

Прізвище, ім’я, по батькові Павлюк Петро Васильович 

дата народження 14.12.1958р.н. 

з якого часу на посаді з 1985 

кількість учнів у школі 129 

стан школи (приміщення 

пристосоване, типове) 

стан задовільний, забезпечення меблями 

задовільне 

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

є 
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опалення автономне (котельня) 

проблеми потреба  у  новій  будівлі  спортивного залу на 

території школи 

  
Дитячий садок -  нове  приміщення 

Прізвище, ім’я, по батькові - директор  Назар  Уляна  Богданівна 

дата народження -25.10.1986р 

з якого часу на посаді -2017р 

інформація про заклад Нова будівля 

стан закладу Нова будівля 

опалення Автономне опалення 

проблеми Встановлення  відеоспостереження 

 

Амбулаторія ЗПСМ «Вовчинецька» 
Керівник 

Прізвище, ім’я, по батькові Саврей Володимир Ярославович 

дата народження 12.02.1964р.н. 

з якого часу на посаді з 2011р. 

інформація про заклад   

стан закладу задовільний (знаходиться в новозбудованому 

приміщенні сільської ради) 

опалення автономне 

проблеми необхідне окреме приміщення 

забезпечення транспортом 1/4 

 

Будинок культури   - нове приміщення 
Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові - директор Шевчук Наталія Василівна 

(по сумісництву) 

дата народження -25.08.1976р 

з якого часу на посаді -2013р 

інформація про заклад 

бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

Нова будівля, стан бібліотеки - нове 

приміщення у Народному домі с.Вовчинець. 

Народний хоровий колектив «Червона калина»- 

керівник Надія Данишенко 

стан закладу Нова будівля 

опалення Автономне опалення 

проблеми Оснащення меблями 

забезпечення транспортом - 

Проблеми села Продовжити будівництво зовнішніх мереж 

водопроводу, каналізаційного колектора, доріг з 

асфальтовим покриттям у масивах новобудов 

,продовження реконструкції зовнішніх 
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електромереж, вирішення проблеми річки 

Рутка, завершити  будівництво ІІ-ої черги 

адмінбудинку, розпочати  будівництво 

спортивного залу на території  Вовчинецької  

ЗОШ 

Наявність генплану, 

характеристика села 

є 

Стан дорожнього полотна задовільний 

Газифікація (є, нема) є 

якщо є: кількість дворів 

газифіковано, не 

газифіковано 

повністю газифіковане 

Вуличне освітлення (є, нема), 

причини, можливість 

необхідно виготовити технічні умови з 

освітлення вулиць в масивах новобудов села 

Бюджет села Доходи:  23 316 300,00 .грн. 

Дотаційне чи ні ні 

Інша інформація   

Церкви УГКЦ 

Авторитетні люди Назар Михайло Мирославович – сільський 

голова, отець Микола Лужний – парох церкви, 

Човганюк Василь Дмитрович – директор ТзОВ 

«ЛММ-Сервіс», Фецич Володимир Іванович-

депутат міської ради 

Найбільші підприємці - 

Наявність об’єктів ТзОВ «555-ІФ», центр оптової торгівлі 

«Метро», ЗАТ ІМЕ «Галицька академія», 

магазин-салон «Тойота», ТзОВ «Інтерком 

ЛТД», ТзОВ «ЛММ-Сервіс», КПАФ «Злак», 

АТВТ «Родон», ТзОВ «АВН», ВАТ «Концерн 

Галнафтогаз», ТПП «Універсал», ТзОВ 

«Даная». 

Відомі вихідці - 

Перспективи села Продовжити будівництво водопроводу, 

каналізаційного колектора, доріг з асфальтовим 

покриттям у масивах новобудов села, 

завершити будівництво ІІ-ої черги 

адмінбудинку, розпочати будівництво 

спортивного залу на території Вовчинецької 

ЗОШ, освітлення вулиць в масивах новобудов 

села, вирішення проблеми річки Рутка, 

встановити дорожні знаки та дорожню розмітку 

на території села. 

 

 



5 

 

Крихівецька сільська рада 

Івано-Франківської міської ради 

 

Голова Гаргат Мирон Миколайович 

Дата народження   18.04.1954р. 

З якого часу на посаді  03.11.2015р. 

Сімейний стан, діти  одружений, має 3 доньки 

 

Населення 

чисельність (всього) 8125 

в т.ч. чоловіків 3662 

жінок 4463 

кількість особистих сел. 

господарств 

2848 

чисельність пенсіонерів 1742 

чисельність інвалідів 163 

в т.ч.: І група 51 

ІІ група 97 

ІІІ група 145 

кількість багатодітних сімей 180 

кількість малозабезпечених 

сімей 

40 

кількість дітей-сиріт 2 

кількість дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

- 

народилося 36 

померло 29 

прибуло 1101 

вибуло 341 

 

Школа Директор: 

Прізвище, ім’я, по батькові Каспрук Світлана Іванівна 

дата народження 28.02.1975р.н. 

з якого часу на посаді з 2015р. 

кількість учнів у школі 422 

стан школи (приміщення 

пристосоване, типове) 

Стан задовільний, приміщення типове, 

забезпечення меблями задовільне  

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

спортзал, їдальня є, актового залу немає 

опалення центральне 

проблеми Заміна системи опалення, дверей, відсутність 

актового залу, часткова покрівля даху школи  

(над їдальнею та спортзалом),недостатнє 

забезпечення комп’ютерною  технікою. 
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Дитячий садок:  

Виконуюча обов’язки завідуючої 

Прізвище, ім’я, по батькові Щерба Вікторія Дмитрівна  

Дата народження 17.01.1972 р. 

З якого часу на посаді З 2017 р. 

Стан садочка хороший 

Наявність спортзалу та 

актового залу. 

Спортзал ,актова зала. 

Опалення  автономне 

проблеми - 

Кількість мість у садочку 127 

 

Амбулаторія  
Зав.відділенням сімейної медицини 

Прізвище, ім’я, по батькові Скульська Оксана Іванівна 

дата народження 20.09.1984р.н. 

з якого часу на посаді З 2017р. 

інформація про заклад Приміщення, введено в експлуатацію у 2011 р. 

Обслуговуються жителі села, кожної середи 

проводиться забір крові, проводять прийом 

вузько профільні спеціалісти, є апарат УЗД, 

кардіограф. 

стан закладу добрий 

Опалення автономне 

проблеми датчик для апарату УЗД  для огляду молочної 

залози та щитовидної залози, гінекологічний 

датчик 

забезпечення транспортом - 

 

Будинок культури. Директор: 

Прізвище, ім’я, по батькові Малик Іван Петрович  

дата народження 09.01.1983р. 

з якого часу на посаді з грудня 2006р. 

інформація про заклад, 

спортивні команди, 

колективи художньої 

самодіяльності 

В народному домі працюють гуртки: народний  

аматорський театр, чоловічий вокальний, 

художнього слова, гурток шашок, вокальна 

студія «Акорд», фольклорний ансамбль 

«Криниченька» та жіночий ансамбль. 

Спортивні: футбольна команда ФК «Крихівці».  

стан закладу хороший 

опалення автономне 

проблеми - 

забезпечення транспортом - 
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Бібліотека 

Завідуюча  бібліотекою 

Прізвище, ім’я, по батькові Малик Оксана Петрівна  

дата народження 1.01.1983р. 

з якого часу на посаді з 2015р. 

інформація про заклад 

бібліотеки 

хороший 

опалення автономне 

проблеми Потреба в  комп’ютері  для жителів села та  

каталожного ящика. 

забезпечення транспортом - 
 

Проблеми села Водопостачання с.Крихівці в районі «Долина» 

Наявність генплану, 

характеристика села 

Є 

Стан дорожнього полотна 16 вулиць заасфальтовано  

Газифікація (є, нема) Є 

якщо є: кількість дворів 

газифіковано, не 

газифіковано 

Повністю газифіковано 

Вуличне освітлення 90% 

Бюджет села 16817425,58грн. 

Дотаційне чи ні Ні 

Інша інформація  Субвенція з міського бюджету – 4876400 

Церкви УГКЦ, Успіння Матері Божої, ЧМ «Воплоченого 

слова» 

Авторитетні люди Малофій Любомир Степанович – головний лікар 

Шкварилюк Володимир – депутат Верховної 

ради, Соя Микола Михайлович – декан 

Прикарпатського університету 

Найбільші підприємці Кукула М. І., Щерба Д.В., Гриш Д. М.  

Сергенюк М. М., Сороківський І. І., Дзюбак П.П.,  

Завіховська М.Я., Максимів Л.Ф., Бабак М.Я. 

Наявність об’єктів Автобаза ЛПК,  шиномонтаж, льодова арена, 

спортивно - оздоровчий комплекс «Цунамі», 

газова заправка «Калан», дві автозаправки, ринок 

автозапчастин, сауни та мотелі, кафе, магазини 

Перспективи села Каналізування та водопостачання, ремонт доріг, 

побудова приміщення дитячого садка, 

реконструкція нежитлового приміщення під клуб 

ІІ черга, будівництво нової церкви, будівництво 

нових мікрорайонів.  
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Микитинецька сільська рада 

Івано-Франківської міської ради 

 

Голова  Сіщук Михайло Петрович 

Дата народження   19.03.1952р. 

З якого часу на посаді  З квітня 2006 року  

Сімейний стан, діти  одружений, має 2 доньки 

 

Населення 

чисельність (всього) 4850 

в т.ч. чоловіків 2204 

жінок 2646 

кількість господарств 1879 

чисельність пенсіонерів 994 

чисельність інвалідів 125 

в т.ч.: І група 13 

ІІ група 53 

ІІІ група 72 

кількість багатодітних сімей 35 

кількість малозабезпечених 

сімей 

 -  

кількість дітей-сиріт - 

кількість дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2 

народилося 27 

померло 16 

прибуло 110 

вибуло 3 

                     

Школа. Директор: 

Прізвище, ім’я, по батькові Грабовецький Василь Дмитрович 

дата народження 21.03.1945р.н. 

з якого часу на посаді з 17 травня 2002р. 

кількість учнів у школі 259 

стан школи (приміщення 

пристосоване, типове) 

Стан задовільний, приміщення типове, 

забезпечення меблями задовільне  

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

спортзал, їдальня,актовий зал є 

опалення автономне 

проблеми ремонт санвузлів, продовження робіт з 

перекриття даху, встановлення 

енергозберігаючих вікон, утеплення фасаду, 

ремонт котельні,  поповнення бібліотечного 

фонду 
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Дитячий садок – у процесі завершення, відкриття ДНЗ « Янголятко» у III 
декаді 2018р.  

 

АЗПСМ 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(зав. амбулаторією  сім. 

Медицини) 

Голимб'євська Марія Миронівна 

 

дата народження 27.02.1982р.н. 

з якого часу на посаді з 01.08.2016р. 

інформація про заклад Приміщення, адмінбудинок № 2, 2 поверхи 

Обслуговуються жителі села, кожної середи 

проводиться забір крові, проводять прийом 

вузько профільні спеціалісти, є палата денного 

стаціонару 

стан закладу добрий 

Опалення автономне 

забезпечення транспортом є 

 

Народний дім 

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Кузнєцова Анна Василівна  

дата народження 10.01.1956р. 

з якого часу на посаді З 1999р. 

інформація про заклад 

бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

Стан народного дому, задовільний  

В народному домі працюють: 3 народні 

аматорські колективи, танцювальний гурток, 2 

університети, гурток художнього читання. 

Спортивні команди: футбольна команда Січ  

« Микитинці» 

стан закладу задовільний  

опалення автономне 

проблеми ремонт глядацької зали, ремонт і перекриття 

дахового покриття, придбання музичної студії 

забезпечення транспортом немає 

 

Бібліотека  

Зав. філіалом № 12 

Прізвище, ім’я, по батькові Вовк Оксана Миронівна  

дата народження 03.09.1977р. 

інформація про заклад 

бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

З 2015 року філіал бібліотеки № 12 розміщено у 

приміщенні Микитинецької сільської ради, з 

окремим входом.   

стан закладу добрий 

опалення автономне 
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проблеми Забезпечення сучасним книжковим фондом, 

сучасними стелажами 

забезпечення транспортом - 

 

Проблеми села Продовження робіт із каналізування та 

водопостачання, ремонт доріг,  

Завершення будівництва  дитячого садка, 

облаштування сучасного медичного центру у 

приміщення амбулаторії по вул. Декабристів, 

укріплення дамби р. Бистриці Надвірнянської, 

відсутність  дощового колектора по вул. Зарічна 

Наявність генплану, 

характеристика села 

є 

Стан дорожнього полотна добрий 

Газифікація (є, нема) є 

якщо є: кількість дворів 

газифіковано, не 

газифіковано 

Повністю газифіковано 

Вуличне освітлення (є, 

нема), причини, можливість 

є 

Бюджет села  12 565 500 грн. 

Дотаційне чи ні ні 

Інша інформація  - 

Церкви УГКЦ, храм св. Микити (о. Іван Петрів, 

 о.Богдан Демчук) 

Авторитетні люди Осередок союзу українок, духовні отці, директор 

школи, науковці, педагоги, директор народного 

дому, громадські активісти. 

Найбільші підприємці 1. « Тайко Електронікс»           електроприлади 

 

2. « Українська  

    побутова техніка»                 пральні машини 

 

3. ТзОВ « Стандарт –ІФ»         будівельні      

матеріали  

 

4. АТП  ( Автобусний парк) пасажирські  

перевезення 

5. ДП « Комбінат  

    хлібопродуктів»                    харчова 

промисловість 

Наявність об’єктів 120 

Відомі вихідці  Володимир Грицишин – директор школи, 

громадський діяч, Олекса Маланюк – 

розстріляний біля Синагоги, Петро Маланюк – 
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сотник УПА, Іван Гринів – скульптор, 

громадський активіст, Петро Федорів – бард, 

громадський діяч, Надія Скрипник – доктор 

наук, професор, Орест Олексишин – журналісти, 

Ярослав Довган – письменник, Орест Івасишин – 

фізик, академік 

Перспективи села Завершення будівництва дитячого садочка,  

відкриття нового приміщення сімейної 

медицини, ремонт доріг, будівництво дощового 

колектора, розвиток народного спорту, зон 

активного відпочинку, дозвілля молоді, 

туристично-краєзнавчого напрямку, сучасного 

Центру мистецтва для дітей та молоді, 

комунальної сфери, озеленення та відпочинкових 

рекреацій 
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Угорницька сільська рада 

Івано-Франківської міської ради 

 

Голова   

- ПІБ Атаманчук Любов Зеновіївна 

- дата народження 27.03.1966 року  

- з якого часу на посаді з травня 2007 року  

- сімейний стан, діти одружена, 2 дітей 

Село Угорники 

 1. Населення:  

- чисельність (всього) 4016 

 - в т. ч. чоловіків 1985 

- жінок 2031 

- кількість господарств 869 

- чисельність пенсіонерів 653 

- чисельність інвалідів 

(всього) 

173 

- в т. ч. І група 7 

ІІ група 68 

ІІІ група 98 

діти до 18 років 843 

- кількість багатодітних сімей 29 

- кількість малозабезпечених 

сімей  

7 

- кількість дітей-сиріт 2 

-кількість дітей позбавлених 

батьківського піклування   

немає 

2. Демографічна ситуація: 

- народилося 25  

- померло 39    

- прибуло 504  

- вибуло 26  

3. Угорницька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів:  

Директор ПІБ Петрунів Марія Василівна   

-дата народження 17.04.1969 року  

-з якого часу на посаді з вересня 2010 року  

- кількість учнів у школі 245  

-стан школи приміщення 

типове,  

 

-стан забезпечення меблями 

задовільний,  

 

-спортзал є,  

-їдальня є  

- опалення котельня  
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Проблеми:  капітальний ремонт приміщень 2-3 поверху, 

капітальний ремонт їдальні, благоустрій 

території школи. 

 

4.Івано-Франківської обласної загальноосвітньої школи-інтернат 1-3 

ступенів Івано-Франківської обласної ради 

Директор ПІБ Гаврилюк Наталія Іванівна  

- дата народження 05.10.1962 року  

-з якого часу на посаді з липня 2006 року   

-кількість дітей 55  

-стан закладу              задовільний 

- наявність, їдальнї є  

- опалення котельня  

- проблеми:  

5.Дошкільний комунальний заклад дитячий садок(ясла) № 32 

В.о.завідуючої ПІБ             Чікалова Мар’яна Василівна 

-дата народження             25.03.1991 року 

-з якого часу на посаді              з січня 2017 року 

-кількість дітей              170 

-наявність їдальні               є 

-опалення               модульна паливна 

-проблеми              немає 

6.Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

Керівник ПІБ Процюк Ольга Петрівна 

-дата народження 25.01.1954 року  

-з якого часу на посаді з  жовтня 1995 року  

-стан закладу задовільний  

- опалення котел   

- транспортом забезпечені 

 

7.Народний дім:  

Директор ПІБ Бардецький Володимир Юрійович 

-дата народження 20.04.1975 року  

-з якого часу на посаді з січня 2010 року  

-стан заклад задовільний 

-опалення котел 

-проблеми:  Реконструкція(капітальний 

ремонт)приміщення 

 

8.Бібліотека  

Директор Рокецька Олімпія Степанівна 

Дата народження 27.02.1956 року 

З якого часу на посаді липень 1990 року 
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-стан приміщення задовільний  

-опалення котел 

 

Наявність генплану є  

Стан дорожнього полотна задовільний 

Газифікація є 

Вуличне освітлення є  

Бюджет села 5 883 000,00 грн. 

Церква: УГКЦ Святого Великомучиника Юрія 

(о.Ю.Трухан, о.М.Татумиряк) 

 

Авторитетні люди:  Атаманчук Любов Зеновіївна – сільський  

голова, отець Юрій Трухан, отець Юрків 

Любов Дмитрівна – голова «Союзу Українок», 

Роман Онуфріїв – депутат міської ради. 

 

Найбільші підприємці:  1.Криховецька О.В. – КП «Харчопромсервіс».  

2.Сміркін Є.Ю.,Гомеляк В.П. – мотель 

«Жокей» 

3.Шеленко Л.І. – ресторан «Аркан» 

Наявність об’єктів: 26 

 

Відомі вихідці: Ленкавський Степан Євстахійович, 

 Луцький Іван Михайлович  

 

Проблема села Будівництво каналізаційних мереж. 

 

Перспектива села: 1.Відкриття сільського музею 

2.Встановити пам’ятник Великому Кобзареві 

Т.Г.Шевченку. 

3.Коректуру  проекту на відновлення 

будівництва каналізаційної мережі  

4.Завершити реконструкцію головного 

стадіону села Угорники 

5.Розпочати роботи по реконструкції та 

капітального ремонту Народного дому. 

6.Виготовити проект водопроводу с.Угорники 
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Хриплинська сільська рада 

Івано-Франківської міської ради 

 

Голова  

- ПІБ Соколик Роман Петрович 

- дата народження 08.01.1987 року  

- з якого часу на посаді з 23 листопада 2015 року  

- сімейний стан, діти одружений, є син 

 

І.Населення 

чисельність (всього) 1981 

в т.ч. чоловіків  959 

жінок 1022 

кількість господарств 680 

чисельність пенсіонерів  362 

чисельність інвалідів  89 

в т.ч.: І група  6 

ІІ група  46 

ІІІ група  37 

кількість багатодітних сімей  9 

кількість малозабезпечених сімей  19 

кількість дітей-сиріт  - 

кількість дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 - 

 

Демографічна ситуація: 

народилося  11 

померло  15 

прибуло  22 

вибуло  17 

 

Школа. Директор: 

Прізвище, ім’я, по батькові Куницька Галина Володимирівна 

дата народження 30.03.1978р.н. 

з якого часу на посаді з 2005р. 

кількість учнів у школі 103 

стан школи (приміщення 

пристосоване, типове) 

Стан  задовільний, приміщення 

пристосоване, спортзалу та актового залу 

немає, забезпечення меблями задовільне 

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

спортзалу та актового залу немає, їдальня  в 

пристосованому приміщенні 

опалення пічне 

проблеми необхідно нове приміщення, будова якого 

вже розпочата, навчання у 2 зміни 
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Дитячий садок   

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Кібірєв Віктор Володимирович 

дата народження 04.11.1979р. 

з якого часу на посаді з 2016 року 

кількість дітей 90 

стан закладу Добрий  

наявність спортзалу, їдальні, 

актового  залу та ін. 

стан добрий, знаходиться в новозбудованому 

приміщенні є їдальня, актовий зал 

опалення центральне 

проблеми  

 

ФАП  

Керівник 

Прізвище, ім’я, по батькові Глеб Світлана Валентинівна 

дата народження 30.09.1973 р.н. 

з якого часу на посаді з 2004р. 

інформація про заклад стан добрий, знаходиться в новозбудованому 

приміщенні  

стан закладу добрий 

опалення центральне 

проблеми немає необхідного медобладнання  

забезпечення транспортом - 

 

Будинок культури, клуб  

Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові Левчук Наталія Володимирівна 

дата народження 17.03.1984р.н. 

з якого часу на посаді з 2007р. 

інформація про заклад 

бібліотеки, спортивні 

команди, колективи 

художньої самодіяльності 

Стан добрий, знаходиться в новозбудованому 

приміщенні   

Бібліотека є, стан добрий (знаходиться в 

новому приміщенні) 

Є дві футбольні команди, колективи художньої 

самодіяльності 

стан закладу добрий 

опалення центральне 

проблеми Недостатня кількість сценічних костюмів 

забезпечення транспортом - 

  

Проблеми села Немає каналізації, водогону, твердого покриття 

частини бічних вулиць, незавершене 

будівництво школи 

Наявність генплану, Є  
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характеристика села 

Стан дорожнього полотна Потребує капітального ремонту 

Газифікація (є, нема) Є 

якщо є: кількість дворів 

газифіковано, не газифіковано 

Всі газифіковані, крім 4 

Вуличне освітлення (є, нема), 

причини, можливість 

Є 

Бюджет села  9 375 000 грн 

Дотаційне чи ні ні 

Інша інформація  - 

Церкви 2 – УПЦ, УГКЦ  

Авторитетні люди священик – Юхней Іван 

священик – Кривецький Дмитро  

депутат сільської ради 5 скликань – Кухтарук  

Михайло Миколайович, Савчин Петро 

Миколайович 

Найбільші підприємці Кобилів Ярослав Володимирович 

Сікора Віктор Миколайович 

Штогрин Петро Григорович 

Шуплак Петро Методійович 

Наявність об’єктів ВК «Автоливмаш», 

ВАТ «Пресмаш», 

ВАТ «Головпостач», 

ТзОВ «Бусел Прикарпаття», 

ТзОВ «Комфорт-сервіс», 

ТзОВ «Нафтогазмаш», 

ТзОВ «Нафтохім», 

ТзОВ «Стандарт-ІФ», 

Львівська залізниця 

Відомі вихідці Гретчук Ярослав Петрович 

Перспективи села 1. Продовження будівництво водогону, 

каналізації 

2. Розвиток промислової зони 

3. Будівництво школи 

4. Будівництво спортзалу  

5. Будівництво приміщення ФАП 

 

 

 


