
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

С ЬО М А  С Е С І Я  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/8/                    від 22 червня 2021 року 

 
Про затвердження Програми  

захисту населення і територій 

Збаразької громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2021 – 2024 роки 

 
Розглянувши подання управління регіонального розвитку Збаразької 

міської ради від 11.06.2021 року № 89/01-03, відповідно до п. 22 статті 26, п. 3 

статті 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу 

цивільного захисту України, Закону України "Про пожежну безпеку", Закону 

України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" постанови Кабінету міністрів 

України від 09.01.2014 р. "Про затвердження Положення про єдину державну 

систему цивільного захисту", з метою здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання 

термінової допомоги населенню, враховуючи прогнозовані для Збаразької 

міської громади види та рівні надзвичайних ситуацій, обсяги робіт з ліквідації 

їх наслідків, розміру завданих збитків, підвищення рівня захисту населення і 

територій громади від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру, враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії 

міської ради з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та 

комунальної власності, міська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму захисту населення і територій Збаразької 

громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2021 – 2024 роки (додається). 

2. Управлінню регіонального розвитку міської ради в місячний термін 

розробити Порядок створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, номенклатуру і 

обсяги матеріального резерву та подати їх на затвердження засідання 



виконавчого комітету міської ради. 

3. Управлінню регіонального розвитку інформувати Збаразьку міську 

раду про хід виконання даної Програми в січні місяці протягом терміну дії 

Програми. 

 
Збаразький міський голова     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

рішення Збаразької  міської ради 

№VIII/8/__ від 22 червня 2021 року 

 

ПРОГРАМА 

захисту населення і територій Збаразької громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2024 роки 
 

1. Паспорт  
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет міської ради, управління 

регіонального розвитку міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Кодекс цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 вересня    

2015 р. № 775 "Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій", від 27 вересня 2017 р. 

№ 733 "Про затвердження Положення про 

організацію оповіщення про загрозу виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій та 

зв’язку у сфері цивільного захисту" 

3. Розробник Програми Управління регіонального розвитку міської ради 

4. Співрозробники  

Програми 

Виконавчий комітет міської ради, група 

компаній "Контракт – Добрі діла", 4 державна 

пожежно-рятувальна частина 3 державного 

пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС 

України у Тернопільській області 

5. Відповідальні 

виконавці Програми 

Управління регіонального розвитку міської ради 

6. Учасники Програми 4 державна пожежно-рятувальна частина 3 

державного пожежно-рятувального загону ГУ 

ДСНС України у Тернопільській області, група 

компаній "Контракт – Добрі діла", виконком 

міської ради  

7. Термін реалізації 

Програми 

2021-2024 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет та небюджетні джерела 

фінансування не заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

3502,0 тис. гривень 



всього, у тому числі: 

10. Коштів міського  

бюджету: 
3502,0 тис. гривень 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2024 роки (далі 

Програма) спрямована на реалізацію в громаді державної політики у сфері 

захисту населення і територій щодо попередження виникнення надзвичайних 

ситуацій (подій), своєчасного і повномасштабного реагування силами та 

засобами цивільного захисту, а також надання допомоги населенню для 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), тощо. 

Аналіз природних процесів за минулі роки свідчить, що в громаді мають 

місце екстремальні метеорологічні явища (сильні вітри, град, зливи, повені, 

обледеніння ліній електропередач), які можуть спричинити надзвичайні 

ситуації місцевого рівня. В окремих випадках вони набувають масштабного 

характеру і завдають значних збитків господарству, населенню та регіону в 

цілому. Крім того, є низка факторів, які сприяють виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру. До них належать: недотримання правил 

пожежної безпеки і техніки безпеки на виробництві та в побуті, недостатнє 

матеріально-технічне забезпечення та впровадження заходів щодо запобігання 

небезпечним техногенним явищам, тощо. 

Окрім цього, впродовж останніх 5 років на території населених пунктів 

бувшого Збаразького району виникло 583 пожежі, внаслідок яких матеріальні 

збитки становлять більше 70 млн. гривень. На пожежах загинуло 14 осіб. 

Цілий ряд сільських населених пунктів знаходиться на значній відстані від 

місць розташування основних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС 

України, у зв’язку з чим можливість їх прибуття до місця пожежі становить 

значний термін часу. Вагому роль у забезпеченні пожежної безпеки громади 

відіграє наявність боєздатного підрозділу місцевої пожежної охорони (далі – 

МПО), що розташований в с. Нижчі Луб’янки. Залучення підрозділу МПО 

значно сприяє зменшенню негативних наслідків від цих пожеж, не дає змоги 

розповсюджуватись пожежам на початковій стадії та дозволяє мінімізувати 

матеріальні збитки, завдані ними. Але поряд з цим є потреба в створенні на 

території громади додаткових підрозділів МПО. Так планується створити в 

2022 році такий підрозділ в с. Колодне. 

На водних об’єктах району у 2016-2020 роках загинуло 5 чоловік. З 

огляду на кількість нещасних випадків на водних об’єктах, що мають місце в 

Збаразькій та інших громадах, ефективність діяльності системи забезпечення 

безпеки людей на водних об’єктах та відповідних служб у сфері здійснення 

запобіжних та профілактичних заходів не в повній мірі відповідає вимогам 

сьогодення. Зазначені обставини визначають необхідність відпрацювання 

нових підходів у сфері запобігання загибелі людей на водних об’єктах, 

запровадження в громаді попереджувальних заходів шляхом розроблення і 



реалізації відповідних завдань.  

Також залишається невирішеним питання щодо укриття населення в 

захисних спорудах цивільного захисту. Станом на сьогодні на території 

громади обліковується 12 протирадіаційних укриттів та 7 споруд найпростіших 

укриттів цивільного захисту. Вищеназвані споруди в переважній більшості 

протягом 20 останніх років не ремонтувались та не відновлювались через 

постійний брак коштів в бюджетах всіх рівнів.  

Одним з головних і невід’ємних елементів захисту держави є 

забезпечення охорони та оборони об’єктів інфраструктури та потенційно 

небезпечних об’єктів, розташованих на території громади, створення системи 

захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру.  

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на 

території громади у мирний час та особливий період створюються місцеві 

матеріально-технічні резерви. Станом на сьогодні в Збаразькій міській раді такі 

резерви відсутні. 

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу 

цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання 

проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від 

надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, 

визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і 

природної безпеки в Збаразькій громаді та організаційних засад її 

функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних 

умов для відпочинку населення громади, організації роботи місцевої 

автоматизованої системи централізованого оповіщення на базі сучасних 

технологій, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та 

подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з 

рятуванням людей та збереженням довкілля. 

 

3. Визначення мети програми 

 

Метою Програми є вирішення комплексу завдань для попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного 

характеру (зниження рівня негативного впливу) на території громади, 

забезпечення відповідного рівня готовності управління, сил та засобів до 

реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги 

населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) в інтересах 

безпеки окремої людини,  суспільства  та  довкілля. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити  відповідний  

комплекс  завдань, напрямки реалізації яких є складовими відповідних  заходів. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 



 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і 

територій Збаразької міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного 

здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити  відповідний  

комплекс  завдань, напрямки реалізації яких є складовими відповідних  заходів,  

а саме: 

- попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій),  підвищення 

рівня ефективності управління,  подальшого розвитку і вдосконалення сил, 

засобів та оперативного реагування щодо ліквідації  наслідків надзвичайних 

ситуацій (подій), а також надання належної допомоги  населенню; 

- утримання та технічне переоснащення захисних споруд цивільного 

захисту громади; 

- створення матеріальних резервів для попередження виникнення та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій); 

- забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації 

(події)  техногенного та природного характеру;  

- забезпечення  сучасного рівня  пожежної та техногенної безпеки; 

- попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних 

об’єктах; 

- створення та будівництво місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення з питань попередження виникнення та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на базі сучасних технологій та її необхідне 

фінансування;  

- створення та організація роботи консультаційних пунктів з питань 

цивільного захисту при міській раді; 

- створення та утримання підрозділу місцевої пожежної охорони для 

забезпечення реагування на пожежі та надзвичайні ситуації; 

- забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих 

служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту. 

 

Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету з урахуванням наявного фінансового ресурсу. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, становить 3502,0 тис. гривень. 

Обсяг фінансування  Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту місцевого бюджету на відповідний рік. 

Ресурсне забезпечення програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2021-2024 роки 



 

Обсяг ресурсів, усього, 

 

 у тому числі: 

 

Виконання по роках, тис. грн. 

Усього витрат 

на виконання 

програми, 

тис. грн. 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

 рік 

 

773,0 

 

963,0 938,0 828,0 3502 ,0 

міський бюджет 773,0 

 

963,0 938,0 828,0 3502,0  

 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту 

громади є: 

1. Створення та щорічне проведення заходів з поповнення використаних 

матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами 

проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

2. Проведення ремонтних робіт та відновлення функціонування захисних 

споруд цивільного захисту. 

3. Телекомунікаційні послуги з експлуатаційно-технічного 

обслуговування апаратури оповіщення. 

4. Створення та будівництво місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення на базі сучасних технологій та її необхідне 

фінансування. 

5. Створення та організація роботи консультаційних пунктів з питань 

цивільного захисту при міській раді. 

6. Створення та утримання підрозділу місцевої пожежної охорони. 

7. Придбання матеріально-технічних засобів для пожежно-рятувальних 

підрозділів громади. 

8. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників 

територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту 

місцевого підпорядкування. 

 

6. Напрями діяльності та заходи програми 

 

Напрями реалізації Програми  зазначені у Додатку 1. 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Здійснення заходів, визначених програмою, покладається на виконавців, 

визначених у Програмі. 



Головним розпорядником коштів міського бюджету для виконання 

заходів Програми визначити управління регіонального розвитку міської ради, 

яке забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів Програми. 

Виконавці, які зазначені у Програмі, щорічно до 15 січня подають у 

сектор цивільного захисту управління регіонального розвитку міської ради 

інформацію про стан та результати її виконання. 

Сектор цивільного захисту управління регіонального розвитку міської 

ради проводить узагальнення поданої інформації та подає її в міську раду. 

За результатами здійснення заходів Програми в кінці кожного року 

уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період. 
 

 

Секретар ради              Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 



Додаток 1 

 

до розділу 6 Програми 

 

 

Напрями діяльності та заходи  

програми захисту населення і територій Збаразької громади від надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру на 2021-2024 роки 
 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу 

вання 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн. у тому числі 

Очікуваний 

результат 

2
0
2
1

 

р
ік

 

2
0

2
2
 

р
ік

 

2
0

2
3
 

р
ік

 

2
0

2
4
 

р
ік

 

Р
аз

о
м

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Створення та 

накопичення 

місцевого 

матеріальног

о резерву 

цивільного 

захисту. 

Створення та 

щорічне 

проведення 

заходів з 

поповнення 

використаних 

матеріальних 

запасів та 

коригування їх 

номенклатури за 

результатами 

проведення 

аварійно-

відновлювальних 

робіт з ліквідації 

наслідків надзви-

чайних ситуацій. 

2021 - 

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради  

міський 

бюджет 

170,0 170,0 170,0 170,0 680,0 Створення районного 

матеріального резерву та 

щорічне його поповнення 

відповідно до номенклатури 

та обсягів (основні 

показники): 

1.Пально-мастильні 

матеріали: 

автобензин – 2,5 тис. л., 

дизельне паливо – 2.5 тис. л. 

масла і мастила – 200 л. 

автомобільний газ 1 тис. л. 

 



2. Відновлення 

функціонуван

- 

ня захисних 

споруд 

цивільного 

захисту. 

Проведення 

комплексу 

заходів щодо 

відновлення 

функціонування 

захисних споруд 

цивільного 

захисту за 

призначенням на 

території громади  

та 

доукомплектуван

ня необхідними 

засобами і 

майном. 

2021 - 

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради, 

балансоутри-

мувачі 

захисних 

споруд 

міський 

бюджет 

100,0 20,0 20,0 20,0 160,0 Приведення захисних споруд 

в стан готовності до 

прийняття населення на 

випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

3. Налаштуваня 

та утримання 

системи 

централізован

ого 

оповіщення 

населення 

громади. 

Телекомунікацій

ні послуги з 

експлуатаційно-

технічного 

обслуговування 

апаратури 

оповіщення. 

2021 - 

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради, 

Тернопільська 

філія ПАТ 

„Укртелеком” 

дільниця ме-

режі доступу 

№ 314/4 

міський 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Забезпечить щорічне 

підтримання системи 

оповіщення населення в стані 

готовності до використання, 

щомісячну оцінку якості 

обслуговування системи 

оповіщення згідно з актами 

виконаних робіт 

4. Створення та 

будівництво 

місцевої 

автоматизова

ної системи 

цент-

ралізованого 

оповіщення 

на базі 

1) виконання 

проєктно-

кошторисних 

робіт; 

2021-

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради, 

група 

компаній 

"Контракт – 

Добрі діла", 

ФОП  

міський 

бюджет 

70,0 - - - 70,0 Дасть можливість створити 

місцеву автоматизовану 

систему централізованого  

оповіщення населення на базі 

сучасних технологій 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

для місцевої системи 

оповіщення 



сучасних 

технологій та 

її необхідне 

фінансування

. 

Тимочко І.В. 

2) впровадження 

основного 

автоматизованого  

робочого місця  

АРМ системи 

МАСЦО; 

 

2021- 

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради, 

група 

компаній 

‘‘Контракт – 

Добрі діла’’, 

ФОП  

Тимочко І.В. 

міський 

бюджет 

50,0 - - - 50,0 Введення в дію 

автоматизованого робочого 

місця АРМ системи МАСЦО 

 

3) впровадження 

універсальних 

абонентських 

блоків 

оповіщення для 

основного 

автоматизованого 

робочого місця  

АРМ системи 

МАСЦО;  

 

2021- 

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради, 

група 

компаній 

"Контракт – 

Добрі діла", 

ФОП  

Тимочко І.В. 

міський 

бюджет 

280,0 - - - 280,0 Надає можливість створення 

масштабного оперативного 

загального оповіщення 

населення громади про 

загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій з 

робочого місця системи 

централізованого оповіщення 

АРМ МАСЦО  

4) впровадження 

сигнально-

гучномовних 

пристроїв 

2021- 

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради, 

міський 

бюджет 

- 135,0 - - 135,0 Доведення до населення 

сигналу оповіщення „Увага 

всім” на відкритих 

територіях. Введення в дію  



оповіщення в 

населених 

пунктах громади; 

група 

компаній 

‘‘Контракт – 

Добрі діла’’, 

ФОП  

Тимочко І.В. 

сигнально-гучномовних 

пристроїв оповіщення в 

населених пунктах громади 

5) впровадження 

сигнально-

гучномовних 

пристроїв 

оповіщення в 

середині 

приміщень в 

населених 

пунктах громади. 

2021- 

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради, 

група 

компаній 

‘‘Контракт – 

Добрі діла’’, 

ФОП  

Тимочко І.В.  

міський 

бюджет 

- - 110,0 - 110,0 Доведення до населення 

сигналу оповіщення „Увага 

всім” в адміністративних 

приміщеннях гомади, 

спеціалізованих служб 

цивільного захисту, в 

приміщеннях медичних, 

навчальних закладів, тощо. 

5.  Створення та 

організація 

ро-боти 

консуль-

таційних 

пунк-тів з 

питань 

цивільного 

захисту. 

Створення, 

організа-ція 

роботи, оформ-

лення 

консультацій-них 

пунктів наочни-

ми матеріалами, 

інформаційно-

довід-ковими 

кутками, 

отримання 

консуль-таційно-

методичної 

допомоги у ТМЦ 

ЦЗ та БЖД 

Тернопіль-ської 

області. 

2021- 

2024 

Виконавчий 

комітет 

міської ради, 

управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради 

міський 

бюджет 

25,0 10,0 10,0 10,0 55,0 Дасть можливість 

організувати навчання 

непрацюючого населення  

щодо правил поведінки при 

загрозі або виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

6.  Створення Створення та 2021- Виконавчий міський - 500,0 500,0 500,0 1500, Буде сприяти зменшенню 



пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

для 

забезпечення 

реагування на 

пожежі та 

надзвичайні 

ситуації. 

утримання 

підрозділу 

місцевої 

пожежної 

охорони в с. 

Колодне. 

2024 комітет 

міської ради, 

управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради, 4 

ДПРЧ 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС 

України в Тер-

нопільській 

області 

бюджет 0 негативних наслідків від  

пожеж, не дасть змоги 

розповсюджуватись пожежам 

на початковій стадії та 

дозволить мінімізувати 

матеріальні збитки, завдані 

ними. 

7. Придбання 

матеріально-

технічних 

засобів для 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

громади. 

Закупівля 

матеріально-

технічних 

засобів, 

необхідних для 

належного 

функціонування 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

громади. 

2021- 

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради, 4 

ДПРЧ 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС 

України в Тер-

нопільській 

області 

міський 

бюджет 

50,0 100,0 100,0 100,0 350,0 Буде сприяти покращенню 

роботи пожежно-рятувальних 

підрозділів, підвищить їх 

готовність до дій за 

призначенням. 

8. Забезпечення 

працівників 

територіальн

их формувань 

та 

спеціалізован

их служб 

цивільного 

захисту 

засобами 

радіаційного 

та хімічного 

Забезпечення 

засобами 

радіаційного та 

хімічного захисту 

працівників 

територіальних 

формувань та 

спеціалізованих 

служб цивільного 

захисту.  

2021-

2024 

Управління 

регіонального 

розвитку 

міської ради, 4 

ДПРЧ 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС 

України в Тер-

нопільській 

області  

міський 

бюджет 

25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Забезпечення працівників 

територіальних формувань та 

спеціалізованих служб 

цивільного захисту засобами 

радіаційного та хімічного 

захисту підвищить їх 

готовність до дій за 

призначенням щодо захисту 

населення, відповідно до 

розрахунку: 

протигази – 50 штук, 

респіратори – 50 штук, 



захисту. костюми захисні – 10 штук, 

патрони регенеративні – 15 

штук, 

дозиметри-радіо-метри – 2 

штуки,  

прилади хімічної розвідки – 2 

штуки,  

портативний газоаналізатор – 

1 штука. 

 Всього: 773,0 963,0 938,0 828,0 3502,0  

 

 

 

Секретар ради              Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


