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НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНОМАЛІЙ ПІДГОРЕЦЬКОГО ЗАМКУ В УКРАЇНІ  

Анотація: у статті представлено результати дослідження замку у с.Підгірці Львівської 

обл. УНДЦА «Зонд» в квітні 2011 р. на предмет виявлення феномену «привидів» науковими 

методами. Розкрито механізми формування окремих аспектів феномену та перспективи 

його подальшого вивчення.   

Історична довідка. Заснування с. Підгірці датується близько 400 р. н.е. Вже у VII—

XIV століттях тут існувало давньоруське укріплене поселення Пліснесько. Під різними 

назвами воно згадується у літописах за 1188 і 1233 роки іу «Слові о полку Ігоревім».  

Замок у с. Підгірці розташованийна пагорбі, що має позначку 400 м над рівнем моря. 

Він був збудований протягом 1635—1640рр. за вказівкою коронного гетьмана Речі 

Посполитої Станіслава Конєцпольського. Будівництво велося під керівництвом архітектора 

АндреадельАква (Andreadell'Aqua) та відомого французького військового інженера Гійома де 

Боплана (deBeauplan).В ансамбль входить оточений складною оборонною системою 

триповерховий палац, заїжджий двір, костьол і парк (Рис.1). Зі сходу, півдня і заходу замок 

оперізує смуга оборонних укріплень, оточена глибоким ровом та земляними валами.  

Після смерті Конєцпольського замок перейшов до короля Яна Собеського ІІІ. У 1720 р. 

палац придбали багатий шляхтичВацлав Жевуський. Він влаштував у палаці театр, бальні та 

гостинні зали та приватний музей, у якому акумулювалися всі коштовності роду - арсенал, 

зібрані під час походів трофеї, посуд, картини, меблі. Втім через політичні причини Вацлав 

Жевуський був засланий і у замок не повернувся. У 1787 р. на аукціоні палац придбав син 

Вацлава Северин Жевуський. С.Жевуський влаштував у замку алхімічну лабораторію, де, за 

переказами, намагався отримати золото. Втім, результати і достовірність цих експериментів 

лишаються невідомими. Рештки лабораторіїбули знайдені у підвалі замку в результаті 

археологічних розкопок та наразі вона відновлена у якості музейної експозиції.  

Після С.Жевуського замок викупив рід Сангушків. Вони зберегли і примножили 

колекцію В.Жевуського. Проте, із наближенням ІІ світової війни, Сангушки евакуювалися із 

замку, поспіхом вивізши лише незначну частину коштовного майна. Розквартирування у 

замку радянських і німецьких військ призвело до зникнення пам’яток, які у ньому 

зберігалися. У післявоєнний час палац перетворили на туберкульозний диспансер. Через 

недбальство у 1956 р. зайнялася пожежа, яка прикінцево знищила написи на стінах, підвісні 

різьблені позолочені стелі і інше оздоблення. З 1961р. до 1997 в замку був санаторій, після 

чого почалася повільна реставрація під музей, яка через брак коштів триває і донині. 

Масштабних археологічних розкопок у замку та на прилеглій території досі не проводилося. 
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Рис. 1. Гравюра замку невдовзі після побудови у 17 сторіччі та сучасний вигляд. Видно 

відсутні наразі фонтани парку та хід під ними 

Фактори аномальності. Легенда розповідає, що власник палацу Вацлав Жевуський 

вбив із ревнощів свою юну дружину, Марисеньку або Марушку, замурувавши її у замку, що 

стало причиною появи феномену «привидів». Втім, точне датування перших згадок про 

аномальні прояви у замку встановити не вдалося. За переказами, «привиди»проявлялисяще 

за часів Сангушків: вночі у палаці двері відчинялися самі собою, без причини згасали свічки. 

Постать пані, одягнутої в бальне плаття, ходила мармуровою підлогою другого поверху. 

Стук її каблуків доносився до охоронців.  

В результаті опитування місцевих мешканців і співробітників музею встановлено, що 

періодично від різних очевидців надходять повідомлення про спостереження білої постаті, 

невідомі звуки, відчуття присутності тощо. Працівниками замку також зареєстроване 

самочинне відкривання дверей навстіж за відсутності протягу на першому поверсі замку. 

Лікар, який працював у замку під час розташування у ньому туберкульозного 

диспансерубачив пані у білому, яка спускалася сходами і навіть привіталася до нього 

польською мовою, після чого зникла. Кількома мешканцями спостерігалася біла постать в 

парку та на стіні замку, проте вона не мала виразний антропоморфний вигляд. Також 

місцевими ентузіастами та працівниками музею було зроблено ряд світлин, на яких 

формуються окремі незвичні прояви, які підлягають аналізу. Відтоді, за результатами 

опитувань очевидців та наданих матеріалів були виявлені наступні основні імовірні фактори 

аномальності об’єкту дослідження: 

 звуки невстановленого походження – скрипи, шурхоти у будівлі а також у траві парку 

довкола будівлі 

 самочинне розкривання-закривання дверей у будівлі 

 образи, візуально спостережувані у приміщеннях та на території, що мають вигляд 

образу жінки або просто розмитоїсвітлової постаті, згустку світла 

 суб’єктивні зміни відчуття у будівлі, відчуття присутності 

 закарбування на фотографіях імовірних аномальних структур  

 



Задачі дослідження.Експедиція була проведена 14-17 квітня 2011 р. у складі експертів 

УНДЦА «Зонд» Білика А.С., Миронова М.І. та Верховініна С.І., а також співробітників 

Національного Університету «Львівська політехніка» і представників українського 

телебачення. Останні виступили спонсорами, закупивши і орендувавши недостатнє 

обладнання, забезпечили трансфер та розміщення.Окрім опитування очевидців, у ході 

експедиції УНДЦА «Зонд» були виконані наступні основні роботи: 

 Приладові вимірювання: магнітометричні низьких і надвисоких частот, радіометричні 

дослідження; термографічна зйомка замку тепловізоромз метою виявлення температурних 

аномалій 

 Дослідження планувальних рішень замку з метоювстановлення можливих місць 

розміщення потаємних та закритих приміщень, де могла б бути замурована, пошук 

прихованих металевих дверей у конструкціях замку  

 Дослідження існуючих фотоматеріалів та експерименти із фотофіксації аномалій 

 Стаціонарні записи та аналіз «білого шуму». 

 

Результати приладових вимірювань. Магнітометричні дослідження низьких і 

високих частот у  дослідному діапазоні 30 Гц … 300Гц  і50 МГц… 3.5 ГГцпоказали фонові 

показники та відсутність коливання електромагнітного поля в межах всієї будівлі та 

прибудинкової території. Радіометричні дослідження також показали фонові показники на 

рівні 10..12 мкР-год. 

Термографічна зйомкатепловізором замку, виконана співробітниками 

кафедриметрології НУ «Львівська політехніка» також не виявила суттєвих температурних 

аномалій. Проте в результаті зйомки, у підвалі виявлено імовірне місце розташування люку 

(див. нижче). 

Звуки та шурхоти, самочинні закривання дверей, зміни відчуття у будівлі не 

піддаються аналізу, оскільки не мають матеріальних підтверджень та мають суб’єктивну 

психофізіологічну складову. Учасниками експедиції не було спостережено під час 

проведення пошуково-дослідницьких заходів означених факторів, як і суттєвих змін 

відчуттів.На жаль, через обмеженість терміну експедиції, повноцінні стаціонарні відео та 

аудіоспостереженняпровести не вдалося.  

Дослідження планувальних рішень замку. Аналіз планувальних рішень замку за 

кресленнями та гравюрами показав, що замок був збудований на пагорбі із попередньою 

розробкою і терасуванням території. Наявність у початковому проекті (рис. 1) фонтанів у 

парку, підпірних стін та рекреацій і альтанок опосередковано свідчить про підземні споруди 

під парком, відсутні на основному плані пізніших зйомок. На планах підвального поверху 

зйомки 1925 р. видно замурований прохід у зовнішній стіні лівого крила замку, який 

вочевидь веде у зовнішню мережу підземель. По факту мурування зроблено з неотесаних 

брил явно пізніше, можливо у зв’язку із обмеженням використання замку, що видко з його 

історії та порівняння рис. 2 та рис. 3.Це підтверджується і сучасними археологічними 

студіями на території музею (які втім у початковому стані через брак коштів) та процесами 

ерозії ґрунту, який у дворі замку провалюється у підземні порожнечі.  

У замку також знаходяться кімнати, до яких немає доступу принаймні зі стіни, 

доступної для обстеження. З огляду на економію простору та раціональне його використання 

будівничими 17 ст. заповнення приміщень будівельним сміттям видається сумнівним.У 

правому крилі розташований колодязь, а також алхімічна лабораторія. Пошуки 

металошукачем у одному із приміщень лабораторії виявили імовірний металевий контур під 

грунтовою підлогою на глибині до 10см, що може свідчити про облямування металом входу 

у підпідлоговий простір. Тепловізійні дослідження у вказаному місці показали контурну 

теплову аномалію – т.зв. «місток холоду». Очевидці також вказують на те що у даному місці 



ділянка правильної квадратної форми підлоги зазвичай суха, що також може свідчити про 

наявність люку до підземного простору або колодязя. 

 

 

Рис. 2. Горизонтальний розріз замку в рівні першого поверху (перспектива), за результатами 

зйомки по факту 1956 р. 

 

Рис. 3. План підвалу за результатами польської зйомки 1925 р. Стрілкою показаний 

замурований хід, квадратом – виявлений контур в підлозі. Видно також приміщення без 

доступу 



 

Рис. 4. Виявлені тепловізором і металошукачем контури люку під підлогою підвалу також 

опосередковано можна розрізнити візуально 

Таким чином, встановлено, що початкове планувальне рішення замку мало вочевидь 

систему підземних споруд, які могли бути споруджені при розробці пагорбу.Треба 

зазначити, що побудова замку припадає на період, коли оборонні споруди довгої облоги 

почали поступово втрачати свою значущість із розвитком гарматної справи. Проте традиції 

бастіонного будівництва з таємними ходами і приміщеннями зберігалися і в той час. Слід 

також зауважити, що з раціональної точки зору, виглядає більш доцільною добудова 

багаторівневого замку з парком на пласкій ділянці пагорбу, аніж відкопування котловану під 

фундаменти поверху пагорба, що значно більш трудомістко.  

Пізніше використання замку та його занепад скоротив обсяг використовуваних 

приміщень, а замурування входів та обвалення тунелів закрило можливість для сучасного їх 

вивчення. Експертно, під замком може міститися окрім підвального, ще 1-2 підземних 

поверхи. Натурні обстеження конструкцій замку згідно із планами обмірів 1924, 1956 років 

та в теперішній час також виявили явне розташування підземних споруд.У результаті огляду 

конструкцій будівлі замку і прилеглих територій також виявлено відносно свіжі сліди 

екскавації ґрунту та пробивання і розбирання стін за допомогою засобів малої механізації, 

що свідчить про неабиякий інтерес невідомих до загадок цього місця та неналежний 

контроль державою доступу до пам’ятки, яка внесена у перелік 100 об’єктівЮнеско, які 

конче потребують реконструкції. 

Аналіз фотоматеріалів. Метою аналізу було встановити причини походження 

аномалій на фото, що позиціонуються очевидцями як такі що містять фактори аномальності 

та визначити імовірний механізм їх утворення. Виконаний аналіз не є повним, оскільки 

оригінали фото на жаль надані не були.  

Фото «дівчинки» зроблене із тераси замку (рис. 5). На основній вхідній групі можна 

розрізнити при певному ракурсі «дівчинку, що махає рукою». Було проведене контрольне 

фотографування за схожих умов освітлення (точні умови невідомі, оцінка візуальна). 

Контрольне фото і натурний огляд входу що виявив, що образ є результатом гри світлотіні на 

вхідному порталі замку. 

Фото «написів у повітрі» (рис. 6). За свідченнями очевидців написи проявились у 

повітрі у дальньому кутку римської лазні. Експертно, подібні феномени на фото можуть 

виникати у результаті взаємодії факторів освітлення та присутності у повітрі зважених 

частинок пилу та бруду. Втім відсутність оригіналу фото та свідчення про нібито візуальне 

спостереження «написів» очевидцями залишають даний феномен нерозгаданим за браком 

даних. 



 

Рис. 5. Фото із «силуетом  дівчинки» і контрольне фото, що виявляє гру світлотіні на 

вхідному порталі замку 

 

Рис. 6. Фото «написів» на стіні підвальної римської лазні замку 

Фото «силуету жінки у проході» (рис. 7). Фотографія є найбільш резонансною і власне 

спричинила останню хвилю зацікавленості до замку громадськості та ЗМІ. За свідченням 

очевидців, фото зроблене у червні місяці 2009 року. Фотографування здійснене з вулиці у 

напрямку входу до підвального приміщення «римської лазні», що знаходиться під двором 

замку. 

З метою визначення імовірного шляху утворення аномалії на фото було здійснено 

експериментальне фотографування входу до підвалу внутрішнього двору (вхід до римських 

лазень на час проведення експедиції закритий). Фотографування проводилося 15.04.2011 та 

16.04.2011 за різних температурних умов (рис. 8). Аналіз фото виявив на виході із підвалу 

фронт конденсування вологи в «точці роси» при різниці температури (при позитивних 

температурах в замку зазвичай холодніше аніж ззовні). 



 

Рис. 7. Фото «Силуету жінки у проході», виконане місцевими краєзнавцями 

 

Рис.8. Утворення конденсату на виході із підвалу при різниці +14
0
С (вулиця), +6

0
С (підвал) 

та локалізація конденсованої вологи шляхом оброблення фото графічним поліфільтром 

Точка роси - температура, при якій водяна пара в повітрі починає конденсуватися. 

Тиск насиченої пари зростає при підвищенні температури і зменшується при її пониженні. 

Зазвичай водяна пара в повітрі має тиск, менший за тиск насиченої пари. Але при пониженні 

температури цей тиск може стати вищим за тиск насиченої пари. У такому випадку 

надлишок води в повітрі починає конденсуватися, утворюючи крапельки. Якщо надлишок 

невеликий, то крапельки конденсуються на найхолодніших поверхнях — випадає роса. Якщо 

надлишок значний, то крапельки конденсуються, утворюючи мряку.Точка роси 

обчислюється за формулою 
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.T  - температура, 

a  = 17,27;  b  = 237,7
0
С; RH  - відносна вологість повітря.При відносній вологості повітря 

60%, pT  6,4
0
С що приблизно відповідає спостереженим показникам при 

фотографуванні.При меншій різниці температури виникає менше конденсування вологи, що 

може пояснювати щільність «силуету» на фото, зробленому у червні, порівняно із 

контрольним. 



Таким чином,у результаті експериментів із фотофіксації і розрахунків встановлено 

механізм утворення «білих постатей» на фотографіях біля зовнішніх дверей замку. Проте 

описаний ефект конденсування не пояснює форми «жінки» або «постаті», яку набуває фронт 

зважених частинок вологи. Якщо відкинути психофізіологічні фактори (насамперед 

очікування та уява підготовленої особи) то можливо що фронт може структуруватися і 

зовнішнім аномальним чинником. Зокрема неодноразово відмічена електромагнітна 

компонента природи подібних явищ типу «привиди» [4,9,7], що не мають власної 

матеріальної оболонки і формують по певній умовній поверхні зконденсовану вологу і пил за 

рахунок вектора поля.Можливо подальше вивчення і моделювання таких ефектів зможе 

пояснити механізм утворення спостереження постатей очевидцями поза дверима замку, на 

мурах тощо.  

Запис та аналіз білого шуму. Білий шум – це суперпозиція високовипадкових 

факторів, які в принципі детерміністичні, але не обчислювані. Дані фактори, основними з 

яких є температура, броунівський рух частинок, коливання елемектромагнітного поля тощо, 

можуть створювати наводки на лінійний вхід мікрофона [2]. Робочою гіпотезою УНДЦА 

«Зонд» при здійсненні вимірювань білого шуму є те, що при достатній консервативності 

системи та стійкості до збурень, значні коливання білого шуму можуть опосередковано 

свідчити про зміни ентропії простору, що є передумовою для виникнення або проявом 

аномальних явищ[6]. Методологія та умови запису:в даному випадку використовувався вхід 

ноутбуку з приєднаним мікрофоном з довжиною проводу 2м. Сам мікрофон був 

відключений, аудіо запис під час реєстрації білого шуму не виконувався. Реєстрація білого 

шуму і аналіз отриманих даних проводилися за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення. Запис проводився на другому поверсі у вітальні із забезпеченням відсутності 

людей на поверсі впродовж всього запису о 17:30 16.4.2011 протягом  60хв, з яких 

дослідними було відібрано середні  44хв. Освітленість – природна, прямі сонячні промені 

відсутні. Температура – метастабільна +13
0
С. Джерела сильного електромагнітного 

випромінювання, як встановлено у результаті вимірювань – відсутні. Консервативність 

системи:пристрій запису знаходиться на стільці посередині кімнати, люди в кімнаті на час 

запису відсутні. Попередньо шляхом тестів встановлено що до значних відхилень значень 

можуть призвести тільки прямі грубі механічні збурення пристрою. Автономність живлення 

ноутбука забезпечує стійкість до перепадів напруги а власне підключення до джерела 

живлення – нівелювання ефектів розрядження батареї.  

Внаслідок вимірювань відносно фонових значень було зареєстровано 4 ефекти (рис. 9), 

які потребують аналізу. Останні дослідження аномальних явищ пов’язані із вимірюваннями 

ентропії генерованих випадкових подій [6]. Для того щоб визначити ентропію апріорно 

наданого символьного ряду білого шуму запис переформатовувався у числовий ряд в ASCII 

кодуванні  1 2; ;... ...;j kn n n n , k  - кількість символів у ряді. Надалі фіксувалося мінімальне і 

максимальне значення числового ряду  min 1 2min ; ;...; kn n n n ,  max 1 2max ; ;...; kn n n n , а 

інтервал можливих значень між максимальним і мінімальним значенням розбивався на 100 

підінтервалів 1 2 100; ;... ...;ir r r r  із розміром кожного 
max min

100

n n
. Кількість підінтервалів була 

обрана з виправданих практикою міркувань задовільної точності. Кількість чисел, що 

належать кожному інтервалу it .  Після цього підраховувалася статистична імовірність чисел 

ряду як частота належності до кожного інтервалу i
i

t
p

k
 . Ентропія ряду тоді може бути 

обчислена як  

100

100

1

logi ie p p  . 

 



 Запис Фону 

 Ефект 1 – до порогу чутливості 

 Ефект 2 – до порогу чутливості 

 Ефект 3 – до порогу чутливості 

Ефект 4 Подвійний стукіт з інтервалом 

близько 0,4 с. о 34:20-34:22 

Рис.9.Фонова та експериментальні ділянки записів білого шуму у замку  

Отримані значення ентропії наведені у таблиці 1. Як видно із таблиці, істотних 

розбіжностей рядів ефектів відносно фонових показників, окрім ефекту стукоту не виявлено. 

Але і в даному випадку зареєстровано зниження ентропії всупереч очевидному її локальному 

подвійному зростанню. 

Таблиця 1. 

 Значення 

1 2 3 4 5 6 

Фон 1 Фон 2 Ефект 1 Ефект 2 Ефект 3 Ефект 4 

Ентропія 0.7164 0.6516 0.7201 0.7558 0.7752 0.4777 

 

Отримані результати насамперед пов’язані із особливостями білого шуму як випадкової 

величини. Також треба зазначити, що метод вимірювання ентропії як логарифму від 

імовірності має певні обмеження у застосуванні, бо «поглинає» локальні ефекти і не 

застосовний при складних організаціях систем.Саме через цю обмеженість дослідниками 

застосовуються візуальні методи розпізнавання [3] що мають втім свій очевидний недолік – 

суб’єктивність людського фактору. 

Оскільки аналіз ентропії не дав задовільної кількісної картини, виявлені ефекти були 

проаналізовані методами математичної статистики [1]. Насамперед ставилася задача 

порівняльного аналізу із заданим рівнем достовірності. Тому було обрано метод порівняння 

довірчих інтервалів, вже апробований у дослідженняхінших псі-феноменів [8].У даному 



методі спочатку обчислюється середнє квадратичне відхилення по вибірці, тобто міра того, 

наскільки широко розкидані точки даних відносно їхнього середнього: 
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.Рівень значущості   було обрано рівним 0,05, що 

відповідає достатнім вимогам до достовірності результатів (надійність   95%) і 

міжнародному досвіду [6,8]. Довірчий інтервал довкола середнього значення 

становить
t

x
k


  .Для заданої надійності згідно [1] параметр 1,96t  . Таким чином було 

побудовано довірчі інтервали для  математичного очікування кожного ряду (табл. 2, рис. 10).  

Таблиця 2. 

Значення Фон 1 Фон 2 Ефект 1 Ефект 2 Ефект 3 Ефект 4 

Верхня межа -105 -78 985 366 401 373 

Вибіркове середнє -110 -92 962 343 380 339 

Нижня межа -115 -107 938 319 359 305 

 

 

Рис.10. Довірчі інтервали для  математичного очікування рядів запису білого шуму 

Загалом, відхилення на ефектах 1-3 можуть бути спричинені системними факторами - 

температура комп’ютера, нерівномірний нагрів повітря, рух повітряних мас в приміщенні 

тощо. Проте цікаво, що зареєстровані ефекти мають справді статистично значуще відхилення 

причому завжди у бік верхньої межі.  

Окрім того ефект 4 «подвійного стукоту», що не може бути віднесений до наслідків 

тривіальних впливів, має довірчий інтервал, що перетинається з  ефектами 4 та 5. Це може 



опосередковано свідчити про невідомий вплив деякого аномального фактора, що діє на 

високовипадкові параметри навколишнього середовища, які є джерелом білого шуму. 

Висновки. У ході експедиції проведено дослідження із залученням новітніх методик, 

отримано якісно нові результати щодо замку та його внутрішньої будови, встановлено 

імовірну локацію прихованих та недосліджених приміщень. Дослідження такого рівня і 

оснащення проведено в Україні вперше. 

Проведений  аналіз фотографій імовірних аномалій дозволив встановити, що фото 

«дівчинки» на вхідній групі є грою світлотіні при певних умовах зйомки. Написи у повітрі на 

фото очевидців не вдалося дослідити повністю і перевірити за відсутності оригіналів фото. 

Також встановленомеханізм утворення «білих постатей» на фотографіях біля зовнішніх 

дверей замку внаслідок конденсування вологи у повітрі. Форма постатей може бути 

різноманітна, в т.ч. антропоморфна. Проте даний ефект не пояснює спостереження постатей 

очевидцями поза дверима замку, на мурах тощо. Деяке пояснення може дати неодноразово 

відмічена електромагнітна компонента природи подібних явищ.  

В результаті стаціонарних записів «білого шуму» виявлені кілька статистично 

значущих сплесків невстановленого походження. Математичний аналіз показав, що вони 

можуть мати спільне джерело. Навіть зважаючи на імовірнісні фактори невизначеності, це 

може свідчити про невідомий вплив деякого фактора, що діє на високовипадкові параметри 

навколишнього середовища, які є джерелом білого шуму.  

Нові отримані вербальні свідчення щодо проявів феномену у замку явно вказують на 

важливу роль людини у виникненні і функціонуванні аномальних явищ типу «привидів». 

Сучасні тлумачення описаних візуальних проявів стосуються квантових ефектів взаємодії 

свідомості очевидців з парапсихологічним феноменом [5, 7]. Вочевидь можна припускати, 

що справа не просто у інтерпретації явищ очевидцями відповідно до їх психофізіологічного 

стану та понятійного апарату  - явища також самі набирають форму, відповідну понятійному 

апарату очевидців. В такому разі описана вище структурована електромагнітна складова 

консолідує та іонізує дрібнодисперсні частинки з навколишнього простору, являючи той чи 

інший візуальний образ зі свідомості чи підсвідомості очевидця. Зокрема, загальна відомість 

історії про Марушку при знаходженні людей у певний час і місці, що сприяє квантовим 

нелокальним ефектам при взаємодії з феноменом,інгібітує його появу і рефлексивне 

прийняття форми у відповідності із очікуваннями очевидця у формі «білої пані». 

Описані феномени вказують на доцільність їх подальшого вивчення. Зокрема необхідні 

комплексні стаціонарні довгострокові аудіо та відеоспостереження з реєстрацією 

температурних відхилень, «білого шуму» тощоз урахуванням багатофакторності обстановки 

(вологість, рух повітря тощо), залученням до спостережень очевидців, необізнаних із 

історією замку. Також необхідно здійснити більш детальну, комплексну магнітометріюта 

археологічні пошуки у будівлі та прилеглій території. До проведення цих комплексних 

заходів феномен так і залишиться нерозгаданим, заохочуючи туристів і дослідників. 
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