
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 14.03.2019 р. № 706 

м. Вінниця 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про затвердження документації із 

землеустрою, передачу земельних 

ділянок в оренду, постійне 

користування, припинення права 

оренди та постійного користування 

земельних ділянок» 

 

Розглянувши клопотання суб’єктів господарської діяльності, подані 

матеріали і документи, керуючись пп1 п. «а»ч.1 ст. 33 і пунктом 1 ч. 2 ст. 52,ч. 6 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити підготовлений департаментом земельних ресурсів Вінницької 

міської ради проект рішення міської ради «Про затвердження документації із 

землеустрою, передачу земельних ділянок в оренду, постійне користування, 

припинення права оренди та постійного користування земельних ділянок» згідно 

з додатком (додається). 

2. Подати на розгляд міської ради зазначений проект рішення та відповідні 

технічні матеріали і документи. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконкому надати дане рішення до секретаріату міської ради для включення 

до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови С. Матусяка.  

 

 

 

Міський голова          С. Моргунов 
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Додаток 

до рішення виконкому 

міської ради  

від 14.03.2019 р. № 706 
 

проект рішення міської ради 
 

Про затвердження документації із землеустрою, 

передачу земельних ділянок в оренду, постійне 

користування, припинення права оренди та 

постійного користування земельних ділянок 

 

Розглянувши клопотання суб’єктів господарської діяльності, подані 

матеріали і документи, на підставі ст.ст. 12,19, 38, 39,42,79-1, 91, 92, 96, 111, 112, 

113, 114, 120, 122, 123, 124, 126, 141, 168, 186, 211 Земельного кодексу України, 

Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний 

земельний кадастр», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної 

спадщини», наказу №548 від 23.07.2010 року «Про затвердження Класифікації 

видів цільового призначення земель», рішення виконавчого комітету Вінницької 

міської ради від 02.08.2006р. №1794, рішення виконавчого комітету від 

22.06.2006р. №1536, рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 

16.01.2009р. №90, рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 року №2255, 

рішення Вінницької міської ради від 02.10.2012 року №952, рішення виконавчого 

комітету Вінницької міської ради від 13.06.2013 р. №1342, рішення міської ради 

від 27.12.2011 р. №612 (зі змінами, внесеними відповідно до рішення Вінницької 

міської ради від 23.12.2016 р. №563), керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Миколи Амосова, 

26-А, розроблену МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і 

архітектури» на замовлення гр. Задорожнюка Анатолія Прокоповича, який 

зареєстрований як фізична особа-підприємець. 

1.1. Віднести земельні ділянки: площею 0,0067 га, кадастровий номер 

0510100000:02:051:0227, площею 0,0113 га, кадастровий номер 

0510100000:02:051:0228, площею 0,0375 га, кадастровий номер 

0510100000:02:051:0226 до категорії земель: землі житлової та громадської 

забудови, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 
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інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку). 

1.2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 14.11.2012р., 

зареєстрований за №051010004000520 від 17.12.2012 р., укладеного з гр. 

Задорожнюком Анатолієм Прокоповичем, який зареєстрований як фізична 

особа-підприємець, на земельну ділянку за адресою: м. Вінниця, вул. Миколи 

Амосова, 26-А, в частині площі, замінивши площу з 0,0555 га, кадастровий номер 

0510100000:02:051:0102 на площу 0,0067 га, кадастровий номер 

0510100000:02:051:0227, площу 0,0113 га, кадастровий номер 

0510100000:02:051:0228, площу 0,0375 га, кадастровий номер 

0510100000:02:051:0226, в зв’язку з поділом земельної ділянки, шляхом 

укладання відповідної угоди. 

1.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

1.3.1. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельних ділянок, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою. 

 

2. Передати гр. Ющенко Лесі Олександрівні в оренду земельну ділянку, на 

якій розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна, за адресою: м. 

Вінниця, вул. Ватутіна, 25, площею 0,1551 га, кадастровий номер 

0510100000:01:056:0096, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної 

власності. 

2.1. Віднести земельну ділянку до категорії земель: землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

2.2. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

2.2.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

2.2.2. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

2.2.3. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

2.2.4. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

2.2.5. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог 

природоохоронного законодавства. 

2.3. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1551 га, кадастровий 

номер 0510100000:01:056:0096, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

2.4. У зв’язку з прийняттям п.2 даного додатку скасувати пп. 2.2. додатку 1 

до рішення міської ради від 29.09.2017 р. №879. 
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3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13, 

розроблену ДП «Поділлягеодезкартографія» на замовлення Комунального 

підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» (код 

ЄДРПОУ – 33126849, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13). 

3.1. Віднести земельні ділянки: площею 3,1388 га, кадастровий номер 

0510100000:02:045:0107, площею 0,2238 га, кадастровий номер 

0510100000:02:045:0106 до категорії земель: землі промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення: для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання 

пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). 

3.2. Припинити Комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» (код ЄДРПОУ – 33126849, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. 600-річчя, 13) право постійного користування земельною 

ділянкою, за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13, кадастровий номер 

0510100000:02:045:0106, площею 0,2238 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води). 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 24, 

розроблену ТОВ «Поділля Інжагробуд» на замовлення Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Вінницяпостач» (код ЄДРПОУ – 01880658, юридична адреса: 

м. Вінниця, вул. Гонти, 24). 

4.1. Віднести земельні ділянки: площею 0,4185 га, кадастровий номер 

0510100000:01:011:0142, площею 0,5940 га, кадастровий номер 

0510100000:01:011:0141 до категорії земель: землі промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення: для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

4.2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 23.04.2014р., 

зареєстрований за №01205 від 15.05.2014 р., укладеного з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Вінницяпостач» (код ЄДРПОУ – 01880658, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 24) на земельну ділянку площею  

1,0125 га, кадастровий номер 0510100000:01:011:0083, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: вул. Гонти, 24, 

у зв’язку із закінченням терміну дії договору оренди і відчуженням об’єкта 

нерухомого майна, за згодою сторін, шляхом укладання відповідної угоди. 

 

5. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Поділлякомункомплект» (код ЄДРПОУ – 33182663, юридична адреса: 
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Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Якушинці, вул. Колгоспна), в оренду земельну 

ділянку, площею 0,5940 га, кадастровий номер 0510100000:01:011:0141, на якій 

розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: вул. Гонти, 24-

В, у м. Вінниці, терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної власності. 

5.1. Віднести земельні ділянки до категорії земель: землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

5.2. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

5.2.1. дотримання цільового використання земельних ділянок; 

5.2.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

5.2.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельних ділянок, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

5.2.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

5.2.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

5.2.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи», та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

5.2.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельних ділянок. 

5.3. Встановити відсоткову ставку орендної плати на рівні 12% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

6. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 23.04.2014р., 

зареєстрований за №01204 від 15.05.2014 р., укладеного з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Вінницяпостач» (код ЄДРПОУ – 01880658, 

юридична адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 24) на земельну ділянку площею 0,0792 

га, кадастровий номер 0510100000:01:011:0084, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: вул. Гонти, 24, у зв’язку із 

закінченням терміну дії договору оренди і відчуженням об’єкта нерухомого 

майна, за згодою сторін, шляхом укладання відповідної угоди. 

 

7. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «РКС-ПРОМ» (код 

ЄДРПОУ – 38585692, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 24-Г), в оренду 

земельні ділянки, площею 0,0792 га, кадастровий номер 0510100000:01:011:0084, 

площею 0,4185 га, кадастровий номер 0510100000:01:011:0142, на яких 

розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: вул. Гонти, 24-

Г, у м. Вінниці, терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної власності. 
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7.1. Віднести земельні ділянки до категорії земель: землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

7.2. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

7.2.1. дотримання цільового використання земельних ділянок; 

7.2.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

7.2.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, що 

прилягає до земельних ділянок, за окремою угодою та план-схемою, погодженою 

департаментом комунального господарства та благоустрою; 

7.2.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

7.2.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

7.2.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи», та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

7.2.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельних ділянок. 

 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 9, розроблений МКП «Вінницький 

муніципальний центр містобудування і архітектури» на замовлення гр. 

Кармазіної Еліни Федорівни, гр. Імерекової Юлії Федорівни. 

8.1. Передати гр. Кармазіній Еліні Федорівні, гр. Імерековій Юлії 

Федорівні в оренду земельну ділянку, на якій розташовані належні заявникам 

об’єкти нерухомого майна, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 9, площею 

0,0819 га, кадастровий номер 0510100000:02:063:0032, для будівництва та 

обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування, терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної власності. 

8.2. Віднести земельну ділянку до категорії земель: землі житлової та 

громадської забудови. 

8.3. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

8.3.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

8.3.2. здійснення благоустрою прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином, протягом 

6 місяців по завершенню будівельних робіт; 

8.3.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару та 

частини дороги, що прилягають до земельної ділянки, за окремою угодою та 

план-схемою, погодженою департаментом комунального господарства та 

благоустрою; 

8.3.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

8.3.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 
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8.3.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

8.3.7. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 

8.4. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0819 га, кадастровий 

номер 0510100000:02:063:0032, для будівництва та обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. 

 

9. Внести зміни до договору оренди від 10.04.2018р., зареєстрованого за 

№02167 від 18.04.2018 р., враховуючи угоду від 01.06.2018р., зареєстровану за 

№02210 від 08.06.2018р., укладеного на земельну ділянку площею 0,2197 га, 

кадастровий номер 0510100000:02:045:0100, по вул. Келецька, б/н у м. Вінниці, 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

замінивши орендаря Товариство з обмеженою відповідальністю «САМ-

СЕРВІС» (код ЄДРПОУ – 38635858, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 

Примакова, 1-Г) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецпрофірм» 

(код ЄДРПОУ –  42880601, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1-

Г). 

9.1. Укласти відповідну угоду до договору оренди щодо заміни сторони у 

договорі. 

 

10. Припинити Релігійній організації «Управління Вінницької єпархії 

Української православної церкви» (код ЄДРПОУ – 20083653, юридична адреса, 

м. Вінниця, вул. Магістратська, 162) право постійного користування земельною 

ділянкою, за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 162, кадастровий номер 

0510136600:02:025:0137, площею 0,2174 га, для  будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій (державний акт на право 

постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №019286 від 

06.07.2009р.), враховуючи договір пожертви від 17.12.2018 р. 

 

11. Передати Релігійній організації «Релігійна громада Спасо-

Преображенського кафедрального собору м.Вінниці Православної церкви 

України» (код ЄДРПОУ – 20098389, юридична адреса, м. Вінниця, вул. Соборна, 

23) у постійне користування земельну ділянку, за адресою: м. Вінниця, вул. 

Магістратська, 162, кадастровий номер 0510136600:02:025:0137, площею 0,2174 

га, для  будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій, за рахунок земель комунальної власності, враховуючи договір 

пожертви від 17.12.2018 р. 

11.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді: 

11.1.1. дотримання цільового призначення земельної ділянки; 

11.1.2. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки. 
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12. Поновити термін дії договору оренди від 21.09.2012р.,  зареєстрованого 

за №00190 від 24.09.2013 р., укладеного з Приватним виробничо-комерційним 

підприємством «Шторм-В» (код ЄДРПОУ – 30453284, юридична адреса: м. 

Вінниця, вул. Валентини Грабовської, 43), на земельну ділянку площею 0,0054 

га, кадастровий номер 0510100000:01:006:0010, за адресою: вул. Київська (зуп. 

трол. «29 школа» в районі будинку №120), у м. Вінниці, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (для комерційного використання; розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності), терміном на 

1 рік, шляхом укладання відповідної угоди. 

12.1. Віднести земельну ділянку до категорії земель: землі житлової та 

громадської забудови. 

12.2. Передбачити в договорі оренди обмеження (обтяження) у вигляді: 

12.2.1. дотримання цільового використання земельної ділянки; 

12.2.2. утримання в належному стані прилеглої території, відповідно до 

технічних умов та плану благоустрою, погодженого належним чином; 

12.2.3. утримання в належному технічному, санітарному стані тротуару, 

що прилягає до земельної ділянки, за окремою угодою та план-схемою, 

погодженою департаментом комунального господарства та благоустрою; 

12.2.4. заборони розміщення будь-яких об’єктів, ТС, встановлення 

елементів благоустрою, в т. ч. МАФ, без відповідних дозволів; 

12.2.5. встановлення права третіх осіб на ремонт, прокладку і 

обслуговування інженерних мереж; 

12.2.6. дотримання вимог Закону України «Про відходи», та інших вимог 

природоохоронного законодавства; 

12.2.7. дотримання вимог ст. 18 Закону України «Про автомобільні 

дороги»; 

12.2.8. обов’язкового дотримання обмежень, встановлених щодо 

використання земельної ділянки; 

12.2.9. забезпечення на об’єкті повного комплексу заходів для повної 

доступності і безпеки маломобільних груп населення, згідно вимог ДБН В.2.2-

17:2006 протягом 6 місяців з дня прийняття даного рішення; 

12.2.10. отримати протягом 6 місяців, з дня прийняття даного рішення, 

паспорт прив’язки ТС, згідно до вимог Порядку розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом 

Мінрегіону від 21.10.2011р. №244, та Комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. 

Вінниці, яка затверджена рішенням виконкому Вінницької міської ради від 

21.06.2012р. №1524; 

12.2.11. без права продажу слабоалкогольних, алкогольних та підакцизних 

товарів. 

 

13. Внести зміни до п. 2 додатку 2 рішення міської ради від 22.02.2019 

№1601 замінивши «Подділлятрейдінвест-А» на «ПОДІЛЛЯТРЕЙДІНВЕСТ-А». 
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14. Користувачу (власнику) земельної ділянки виконувати обов’язки згідно 

з вимогами ст.ст. 91, 96 Земельного кодексу України.  

 

15. Департаменту земельних ресурсів міської ради в проектах договорів 

оренди передбачити відповідно до ст. 236 Господарського кодексу України 

оперативно-господарські санкції у вигляді односторонньої відмови орендодавця 

від своїх зобов’язань у випадку порушення Орендарем умов договору та 

обмежень, встановлених цим рішенням.  

 

16. Департаменту земельних ресурсів міської ради в договорах оренди 

земельних ділянок та додаткових угодах до договорів оренди передбачити 

фінансові санкції у вигляді штрафу за невиконання благоустрою в зазначені 

терміни. 

 

17. Департаменту земельних ресурсів міської ради: 

17.1. Укласти угоду (договір) з покупцями земельних ділянок на сплату 

авансового внеску в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, але не менше вартості виконаних робіт з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок та суб’єктами оціночної діяльності, відібраними на 

конкурсних засадах, про проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого майна, що належать покупцям земельних ділянок. 

17.2. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення організації, яка має відповідну ліцензію 

на виконання цього виду робіт, після сплати покупцями авансового внеску. 

17.3. Звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок подати на 

розгляд міської ради для прийняття остаточного рішення щодо продажу 

зазначених земельних ділянок. 

 

18. Користувачам (власникам) земельних ділянок виконати умови, 

викладені у висновках уповноважених органів, та додержуватись встановлених 

обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок. 

 

19. Після державної реєстрації земельної ділянки та права оренди на 

земельну ділянку користувачу (власнику) земельної ділянки внести зміни в 

земельно-облікові документи. 

 

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (А. Іващук). 

 

В.о. керуючого справами виконкому         С. Чорнолуцький   
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Департамент земельних ресурсів 

 

Стрілець Яна Олегівна 

 

Завідувач сектором обслуговування юридичних осіб відділу землеустрою 

 

 

 

 

 

 


