
Протокол 

пленарного засідання позачергової сесії 

Закарпатської обласної ради 

VIIІ скликання 

 

 

02 грудня 2021 року 

 

м. Ужгород, площа Народна, 4,  

сесійна зала засідань Закарпатської 

обласної ради (2 поверх) 

 

Засідання розпочалося об 15:48, 

засідання завершилось о 17:16.  

Усього депутатів – 64. 

Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж 

пленарного засідання: 

присутні  – 42,  

відсутні – 22. 

Запрошені: керівництво обласної державної адміністрації, начальники 

окремих департаментів і управлінь обласної державної адміністрації – 

доповідачі з питань сесії, а також представники засобів масової інформації.  

 

Головуючий  на засіданні: 

Чубірко Володимир – голова Закарпатської обласної ради.  

 

Президія: 

Чубірко Володимир  – голова Закарпатської обласної ради.  

Шекета Андрій – перший заступник голови Закарпатської обласної ради  

Дем’янчук Василь – заступник голови Закарпатської обласної ради.  

 

Чубірко Володимир – повідомив, що надійшла вимога депутатів обласної 

ради про призначення позачергової сесії обласної ради 02 грудня 2021 року о 

15:30 з двома питаннями порядку денного.  

 (Голова обласної ради підписує розпорядження про скликання пленарного 

засідання позачергової сесії обласної ради). 

Відповідно до пункту 3, 4 статті 14 вимоги Регламенту роботи Закарпатської 

обласної ради VIII скликання перед пленарним засіданням проведено 

письмову реєстрацію, згідно з якою на пленарному засіданні позачергової 

сесії присутні 38 депутатів. 

Відповідно до статті 14 Регламенту роботи ради запропонував провести 

реєстрацію за допомогою електронної системи голосування. Результати: 

перша реєстрація: присутні –   41 депутат, повторна реєстрація – 41 депутат. 

Кворум є, сесія повноважна, можна розпочинати роботу. На виконання вимог 



Регламенту попросив заблокувати карточки депутатів, які не зареєструвалися 

на пленарному засіданні. 

Оголосив позачергову сесію обласної ради відкритою. 

 

Звучить Гімн України 

 

Чубірко Володимир – нагадав, що позачергова сесія проводиться на вимогу 

депутатів обласної ради, які перебувають у залі.  Нагадав про «масковий» 

режим.  

 

СЛУХАЛИ:  

Про порядок денний пленарного засідання позачергової сесії обласної 

ради  

Чубірко Володимир – повідомив, що відповідно до вимоги депутатів 

обласної ради,  у порядку денному пропонується розглянути питання:  

1. Про обрання заступника голови Закарпатської обласної ради VIII 

скликання («Про затвердження протоколу № 19 засідання Лічильної комісії 

обласної ради від 02 грудня 2021 року», «Про заступника голови 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання», «Про присвоєння рангу 

посадової особи місцевого самоврядування заступнику голови обласної 

ради», «Про оплату праці заступника голови обласної ради»). 

2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 №40 «Про 

обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021, 

29.07.2021, 23.09.2021, 15.11.2021). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу (порядок денний пленарного засідання позачергової сесії обласної 

ради):  

«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 42.  

Прийнято. 

 

Русин Віктор – запропонував до порядку денного позачергової сесії внести 

питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.11.2021 № 440 

«Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання», «Про 

Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Русина Віктора (про внесення до порядку денного 

позачергової сесії питань: «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.11.2021 № 440 «Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ 

скликання», «Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної 

ради VІІІ скликання»):  

«за» – 37, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 7, «усього» – 44.  

Прийнято. 

 



Ливч Мирослава – запропонувала доповнити порядок денний позачергової 

сесії проєктом рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 

лютого 2021 року  № 172 «Про наглядові ради». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Ливч Мирослави (про внесення до порядку денного 

позачергової сесії проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 25 лютого 2021 року  № 172 «Про наглядові ради»): 

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 44.  

Прийнято. 

 

Шандор Федір – попросив внести до порядку денного позачергової сесії 

питання: «Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони 

ділянки Косинського родовища, де розташована свердловина № 29 Т», «Про 

затвердження проекту округу та зони санітарної охорони ділянки 

Косинського родовища, де розташована свердловина № 27 Т».  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Шандора Федора:  

«за» – 15, «проти» – 0, «утрималось» – 3, «не голосували» – 26, «усього» – 44.  

Не прийнято. 

 

Чубірко Володимир – поставив на голосування  пропозицію про прийняття 

порядку денного позачергової сесії в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому: 

«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5, «усього» – 39.  

Прийнято (рішення № 475). 

 

СЛУХАЛИ:  

Про секретаріат пленарного засідання позачергової сесії обласної ради  

Чубірко Володимир – наголосив, що відповідно до статті 25 Регламенту 

роботи обласної ради VІIІ скликання на кожне окреме пленарне засідання 

рішенням ради утворюється секретаріат у складі трьох депутатів, серед яких 

обирається голова та заступник. Запропонував обрати секретаріат у складі: 

Кіш Михайло – голова секретаріату («РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ»), 

Темнохудова Зоя – заступник голови секретаріату ("ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"), 

Мешко Євген – член секретаріату ("Команда Андрія Балоги").  

 

ВИСТУПИВ: 

Кіш Михайло – оголосив  про самовідвід (говорить без мікрофона) 

 

Чубірко Володимир – повторно запропонував обрати секретаріат у складі: 

 

Плавайко Євген – голова секретаріату («РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ»), 



Темнохудова Зоя – заступник голови секретаріату ("ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"), 

Мешко Євген – член секретаріату ("Команда Андрія Балоги").  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За секретаріат: 

«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 36.  

Прийнято. 

 

Чубірко Володимир – повідомив, що відповідно до затвердженого порядку 

денного розпочинається робота пленарного засідання із блоку питань «Про 

обрання заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання», до 

якого входять: 

1. Про затвердження протоколу № 19 засідання Лічильної комісії обласної 

ради від 02 грудня 2021 року».  

2. Про заступника голови Закарпатської обласної ради VІІІ скликання». 

3. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови обласної ради.  

4. Про оплату праці заступника голови обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про затвердження протоколу № 19 засідання Лічильної комісії обласної 

ради від 02 грудня 2021 року 

Чубірко Володимир – запропонував членам Лічильної комісії приступити до 

виконання обов’язків.  

Попросив Лічильну комісію провести засідання і затвердити процедуру 

голосування та текст бюлетеня для таємного голосування з обрання голови 

обласної ради.  

Довів до відома депутатів, що  до  складу Лічильної комісії обласної ради 

входять: 

1. Станко Петро Іванович – депутат обласної ради восьмого скликання 

від Закарпатської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РІДНЕ 

ЗАКАРПАТТЯ";  

2. Юрик Василь Васильович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від Закарпатської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ";  

3. Лаба Михайло Михайлович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від Закарпатської Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"СЛУГА НАРОДУ";  

4. Гулачі Гейза Людвикович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від Закарпатської обласної організації "КМКС" Партія угорців 

України; 

5. Ливч Мирослава Михайлівна – депутат від Закарпатської обласної 

організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" 



6. Паульо Володимир Дьордьович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від Закарпатської обласної організації Політичної партії 

"КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ"; 

7. Олексик Ольга Томівна – депутат обласної ради восьмого скликання 

від Закарпатської територіальної організації Політичної партії "Європейська 

Солідарність"; 

8. Якубець Василь Юрійович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ"; 

9. Деркач Степан Тіберійович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від ЗАКАРПАТСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ".     

 

(Члени Лічильної комісії перейшли у сусідній зал для проведення 

засідання). 

 

Чубірко Володимир – надав слово голові Лічильної комісії Юрику Василю. 

 

Юрик Василь – зачитав протокол Лічильної комісії № 19 від 02 грудня 2021 

року (протокол додається): 

1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря Лічильної комісії 

обласної ради. Вирішили: обрати головою Лічильної комісії  – Юрика  В. В., 

заступником голови Лічильної комісії – Деркача С. Т., секретарем –                

Ливч М. М.        

2. Про процедуру голосування з обрання заступника голови Закарпатської 

обласної ради VIII скликання. Вирішили: затвердити відповідну процедуру. 

Зауважив, що Лічильна комісія прийняла рішення скоротити час голосування 

(з 90 хвилин на 30 хв.). 

3. Про затвердження тексту бюлетеня для таємного голосування з обрання 

заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання. Вирішили: 

затвердити текст бюлетеня для таємного голосування з обрання заступника 

голови Закарпатської обласної ради VIII скликання. 

 

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати за проєкт рішення «Про 

затвердження протоколу № 19 засідання Лічильної комісії обласної ради від 

02 грудня 2021 року». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.  

Прийнято (рішення № 476). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Якушева Єва – внесла пропозицію про кандидатуру депутата обласної ради 

на посаду заступника голови обласної ради – Сушко Андріана Антонівна. 



Чубірко Володимир – запропонував підтримати кандидатуру депутата 

обласної ради Сушко Андріани Антонівни (фракція "ЗА МАЙБУТНЄ") на 

посаду заступника голови обласної ради і проголосувати. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Чубірка Володимира: 

 «за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.  

Прийнято. 

Чубірко Володимир – наголосив у процесі голосування, що це пропозиція 

Якушевої Єви та депутатів, а не голови ради. Тому повторно попросив 

поставити на голосування пропозицію Якушевої Єви про кандидатуру 

депутата обласної ради Сушко Андріани Антонівни на посаду заступника 

голови обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Якушевої Єви:  

«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.  

Прийнято. 

 

Чубірко Володимир – запропонував внести в бюлетень для таємного 

голосування кандидатуру Сушко Андріани Антонівни на посаду заступника 

голови обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання  

 

Юрик Василь – оголосив про початок процедури таємного голосування. 

Коротко розповів про порядок голосування.  

 

Процедура таємного голосування 

 

Юрик Василь – повідомив, що, проаналізувавши представництво депутатів і 

отриманих бюлетенів для таємного голосування, Лічильна комісія прийняла 

рішення про закриття процедури голосування з виборів заступника голови 

обласної ради. Тому Лічильна комісія розпочинає роботу з підрахунку 

голосів. 

 

Процедура підрахунку голосів 

 

Юрик Василь – зачитав протокол № 20 засідання Лічильної комісії обласної 

ради від 02 грудня 2021 року. Повідомив, що, підсумовуючи результати 

таємного голосування з питання щодо обрання заступника голови 

Закарпатської обласної ради, лічильна комісія встановила:  

кількість депутатів, які одержали бюлетені – 35;  

кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 35;  

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0;  



кількість бюлетенів, які знищено – 29; 

кількість голосів «за» Сушко Андріану Антонівну – 35.  

Отже, Лічильна комісія встановила, що шляхом таємного голосування 

заступником голови Закарпатської обласної ради VIII скликання обрано 

Сушко Андріану Антонівну. 

Прийнято рішення «Про заступника голови Закарпатської обласної ради VIII 

скликання» (№ 477). 

 

ВИСТУПИВ: 

Чубірко Володимир – підсумував, що на підставі озвученого протоколу № 

20 засідання Лічильної комісії заступником голови Закарпатської обласної 

ради VIII скликання обрано Сушко Андріану Антонівну. Від імені 

депутатського корпусу привітав з обранням на посаду заступника голови 

обласної ради Сушко А. А. 

 

Сушко Андріана – подякувала колегам за довіру. Запевнила депутатів, що 

буде виконувати сумлінно усі повноваження, які їй буде доручено.  

 

СЛУХАЛИ:  

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування  

заступнику голови обласної ради 

Сушко Андріана – відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» повідомила про наявність конфлікту інтересів, тому не буде 

приймати участі у голосуванні за це питання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 37.  

Прийнято (рішення № 478). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про оплату праці заступника голови обласної ради  

Сушко Андріана – відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» повідомила про наявність конфлікту інтересів, тому не буде 

приймати участі у голосуванні за це питання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 37.  

Прийнято (рішення № 479). 

 

Шекета Андрій – запропонував розглянути спочатку проєкти рішень, що 

стосуються постійних комісій, наглядових рад, а потім   – проєкт рішення про 

зміни до бюджету. 

 

СЛУХАЛИ: 



Про внесення змін до рішення  обласної ради від 25.11.2021 № 440 «Про 

постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання» 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради 

Чубірко Володимир – зазначив, що питання підтримано профільною  

комісією та президією обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 37.  

Прийнято (рішення № 480). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII 

скликання 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради 

Чубірко Володимир – зазначив, що питання підтримано президією обласної 

ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» –1, «усього» – 37.  

Прийнято (рішення № 481). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 лютого 2021 року                  

№ 172 «Про наглядові ради» 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради 

Чубірко Володимир – зазначив, що питання підтримано профільною  

комісією та президією обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» –1, «усього» – 37.  

Прийнято (рішення № 482). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 №40 «Про 

обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021, 

29.07.2021, 23.09.2021, 15.11.2021) 07100000000 (код бюджету) 

ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

Чубірко Володимир – зазначив, що питання погоджено постійною комісією 

обласної ради з питань бюджету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» –1, «усього» – 37.  

Прийнято (рішення № 483). 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Ливч Мирослава – запропонувала повернутись до розгляду порядку 

денного позачергової сесії. 

Чубірко Володимир – поставив на голосування пропозицію Ливч 

Мирослави. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Ливч Мирослави (про повернення до порядку денного 

позачергової сесії):  

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» –1, «усього» – 37.  

Прийнято. 

 

Ливч Мирослава – запропонувала внести в порядок денний позачергової 

сесії питання «Про прийняття на баланс та вжиття подальших заходів щодо 

передачі в оренду рухомого індивідуально визначеного майна», «Про зміну 

місцезнаходження та юридичної адреси Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Ливч Мирослави:  

«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 37.  

Прийнято. 

 

Русин Віктор – запропонував внести в порядок денний позачергової сесії 

питання «Про передачу об’єкта незавершеного будівництва  

«Загальноосвітня  школа в с. Богдан Рахівського району – будівництво» на 

баланс Богданської сільської ради Рахівського району Закарпатської 

області». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Русина Віктора:  

«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 37.  

Прийнято. 

 

Дем’янчук Василь – повідомив, що до нього звернулись представники 

міжконфесійної духовної ради з проханням звернутися до Президента 

України та народних депутатів України про необхідність захисту сімейних 

цінностей українського народу в боротьбі з домашнім насильством, 

недопущенням ратифікації Стамбульської конвенції. Запропонував внести  

це Звернення в порядок денний позачергової сесії. 

Кіш Михайло – наголосив, що відбулася погоджувальна нарада, на якій 

погодили питання, внесені в порядок денний позачергової сесії.  

Чубірко Володимир – поставив на голосування пропозицію Дем’янчука 

Василя. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Дем’янчука Василя:  



«за» – 31, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 37.  

Не прийнято. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому (за порядок денний):  

«за» – 31, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 37.  

Не прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шекета Андрій – запропонував повернутись до розгляду порядку денного 

позачергової сесії. 

Чубірко Володимир – поставив на голосування пропозицію Шекети Андрія. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Шекети Андрія:  

«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 37.  

Прийнято. 

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати «в цілому» за питання 

«Про порядок денний пленарного засідання позачергової сесії обласної ради» 

(із урахуванням прийнятих пропозицій депутатів Ливч М. М., Русина В. П.).  

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 37, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 37.  

Прийнято (рішення № 475). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про прийняття на баланс та вжиття подальших заходів щодо передачі в 

оренду рухомого індивідуально визначеного майна 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 37.  

Прийнято (рішення № 484). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про зміну місцезнаходження та юридичної адреси Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 35, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 37.  

Прийнято (рішення № 485). 

Русин Віктор попросив врахувати його  голос «за» при голосуванні за проєкт 

рішення «Про зміну місцезнаходження та юридичної адреси Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради».  

 



СЛУХАЛИ: 

Про передачу об’єкта незавершеного будівництва «Загальноосвітня  

школа в с. Богдан Рахівського району – будівництво» на баланс 

Богданської сільської ради Рахівського району Закарпатської області  
ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 37.  

Прийнято (рішення № 486). 

 

ВИСТУПИВ: 

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати за протокольне рішення: 

доручити виконавчому апарату обласної ради внести усі необхідні редакційні 

та технічні правки у прийняті рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За протокольне рішення:  

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 37.  

Прийнято.  

 

Чубірко Володимир – підсумував, що порядок денний пленарного засідання 

позачергової сесії обласної ради VIII скликання вичерпано. Подякував 

депутатам за роботу. Оголосив позачергову сесію обласної ради закритою. 

 

Звучить Гімн України 

 

  

 

Голова ради          Володимир ЧУБІРКО  

 

 

Голова секретаріату          Євген ПЛАВАЙКО  

       («РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ») 

 

Заступник          Зоя ТЕМНОХУДОВА  

голови секретаріату               ("ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА  

                                                                                    – ЗА ЖИТТЯ") 

 

 

Член секретаріату          Євген МЕШКО  

                                                                             ("Команда Андрія Балоги") 

 


