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Ɉɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹɪɟɮɨɪɦɚɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɋɬɨɫɭɽɬɶɫɹɜɨɧɚɧɟɬɿɥɶɤɢɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɝɪɨɦɚɞɚɥɟɣɩɟɪɟɞɚɱɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɧɚɦɿɫɰɹɌɿ
ɨɪɝɚɧɢɦɿɫɰɟɜɨʀɜɥɚɞɢɹɤɿɩɪɚɝɧɭɬɶ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ
ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɫɜɨʀɯ ɝɪɨɦɚɞ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɳɨ ɡɚɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ʀɯ ɡɭɫɢɥɥɹ
ɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɛɿɥɶɲɩɪɨɞɭɦɚɧɢɦɢɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢɚɦɛɿɬɧɢɦɢɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢɓɨɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ  ɡ ɤɪɚɳɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ
ɝɚɥɭɡɹɯɡɚɞɥɹɤɨɪɢɫɬɿɝɪɨɦɚɞɢ

ɋɚɦɟɬɨɦɭɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣɩɪɨɟɤɬ«Reset»,
ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɇɋȺɍ ɬɚ
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ  Ɉɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ Ƚɪɨɦɚɞ
ɜɢɪɿɲɢɥɢɫɬɜɨɪɢɬɢɜɢɞɚɧɧɹɭɡɪɭɱɧɨɦɭɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɜɹɤɨɦɭɡɿɛɪɚɧɨɤɨɧɬɚɤɬɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɛɸɪɨ ɣ
ɫɬɭɞɿɣɹɤɿɩɪɚɰɸɜɚɥɢɚɛɨɦɚɸɬɶɧɚɦɿɪɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ
Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɦɿɫɬɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɚɬɬɿɬɚɪɨɛɨɬɢɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭReset.Hromady.Communication 2019.
Ʉɨɠɧɚɡɰɢɯɪɨɛɿɬɽɱɭɞɨɜɢɦɜɡɿɪɰɟɦɭɫɩɿɲɧɨʀ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɡɚɛɭɞɨɜɢɚɛɨɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɜɝɪɨɦɚɞɚɯ
©Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɪɚɞɧɢɤª ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɶ
ɝɪɨɦɚɞɚɦɩɨɲɭɤɮɚɯɿɜɰɿɜɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀɝɚɥɭɡɿ
ɉɨɞɿɛɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ
ɚɞɠɟɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɭɬɬɽɜɨ
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ Ɍɚɤɨɠ ɜɿɞ ʀɯ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯɝɪɨɦɚɞɚɥɟɣɞɟɪɠɚɜɢɜɰɿɥɨɦɭ
Ɂɩɨɜɚɝɨɸɤɟɪɿɜɧɢɤɩɪɨɟɤɬɭ«Reset»
ɉɚɰɶɨɪɚɀɚɧɧɚ
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Ⱦ

Ⱦɜɚɪɨɤɢɬɨɦɭɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭɡɚɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɬɪɶɨɯ ɈɌȽ ± ɇɨɜɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɉɢɪɹɬɢɧɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɪɚɞɢ
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚɨɛɥ ɬɚɇɨɜɨɛɨɪɿɜɫɶɤɨʀɫɟɥɢɳɧɨʀɪɚɞɢ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ ɨɛɥ  ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɸ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɊɿɲɟɧɧɹɨɬɪɢɦɚɥɨɩɿɞɬɪɢɦɤɭɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɿɚɫɨɰɿɚɰɿɹɜɠɟɨɛ¶ɽɞɧɚɥɚɩɨɧɚɞɝɪɨɦɚɞɡɿɜɫɿɽʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ
©ɐɟ ɫɢɧɟɪɝɿɹ ɝɨɥɿɜ ɈɌȽ ɹɤɿ ɤɨɠɟɧ ɞɟɧɶ ɫɜɨɝɨ
ɠɢɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɭɸɬɶɫɩɪɚɜɿɫɥɭɠɿɧɧɹɦɟɲɤɚɧɰɹɦ
ɦɿɫɬɫɿɥɬɚɫɟɥɢɳɚɬɚɤɨɠɪɨɡɛɭɞɨɜɿɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚª ² ɡɚɡɧɚɱɢɜ
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɪɿɧɧɢɣ ɝɨɥɨɜɚ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɚ
ɇɨɜɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɈɌȽ
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɽ
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɨɦ ɞɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɩɨɲɭɤɭ ɬɨɱɨɤ
ɞɨɬɢɤɭ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ
ɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɦɿɠɫɨɛɨɸɬɚɡ
ɨɪɝɚɧɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢ

ɐɟɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɬɢɩɭɹɤɟɡɚɫɧɨɜɭɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɩɿɞɯɨɞɚɯɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɧɚɛɚɡɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ Ɋɚɞɨɸ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɒɜɟɞɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɥɚɞ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ
6$/$5 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭɩɪɨɞɨɜɠ  ɪɨɤɭ
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɈɌȽ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɜɫɟɛɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡ
ɛɨɤɭ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
©Ɇɢɰɿɧɭɽɦɨɧɚɞɚɧɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ
ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɤɪɚɳɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɝɪɨɦɚɞɱɥɟɧɿɜȺɫɨɰɿɚɰɿʀɈɌȽɁɨɤɪɟɦɚ ɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽɦɨ ɡɿ ɲɜɟɞɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ©ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿª
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 8/HDG ɡ ȯɜɪɨɩɨɸ '2%5( '(6352
ɬɚɛɚɝɚɬɶɦɚɿɧɲɢɦɢª²ɧɚɝɨɥɨɫɢɥɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
ɉɨɥɬɚɜɟɰɶɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȺɫɨɰɿɚɰɿʀɈɌȽ
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Ɍɚɤɭɪɚɦɤɚɯɩɪɨɝɪɚɦɢ©8/($'ɡȯɜɪɨɩɨɸª
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɈɌȽ  ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨɟɤɬ ɹɤɢɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɹɤɿɫɧɨɝɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɈɌȽ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ  ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɫɭɞɚɯ ɭɫɿɯ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣ  Ɍɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɈɌȽ ɞɥɹ  ɝɪɨɦɚɞ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ
ɨɫɧɨɜɿ
ɍɯɨɞɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɡɉɪɨɝɪɚɦɨɸ'2%5(ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɧɚɜɱɚɥɶɧɿɫɟɦɿɧɚɪɢɞɥɹ
ɝɪɨɦɚɞɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɞɨɩɨɦɨɝɭɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɬɚ
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɈɌȽ ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ  ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɱɟɪɜɧɹ ɭ Ʉɢɽɜɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ
ɩɟɪɲɢɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ɏɨɪɭɦ ɤɟɪɭɸɱɢɯ ɫɩɪɚɜɚɦɢ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞɚɯ

Ɂɚɯɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɽɸ ɈɌȽ ɡɿɛɪɚɜ
ɛɿɥɶɲɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢɬɚɞɟɪɠɚɜɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ
Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ±
ɫɤɥɚɞɧɢɣɩɪɨɰɟɫɿɩɨɬɪɟɛɭɽɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɿɽɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ
©ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɭɜɢɝɥɹɞɿɫɟɦɿɧɚɪɿɜɬɚɬɪɟɧɿɧɝɿɜɩɪɨɬɟ
ɭɫɜɿɬɿɜɫɟɛɿɥɶɲɭɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɬɚɤɚ
ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɮɚɯɨɜɿ ɦɟɪɟɠɿ ± ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɉɨɥɬɚɜɟɰɶ±ȱɞɟɹɩɨɥɹɝɚɽɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɛɦɿɧɭɞɨɫɜɿɞɨɦɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɨɞɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭ
ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ©ɪɿɜɧɢɣ ± ɪɿɜɧɨɦɭª ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɛɚɡɿ
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀɜɠɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɮɚɯɨɜɭɦɟɪɟɠɭɤɟɪɭɸɱɢɯɫɩɪɚɜɚɦɢɜɢɤɨɧɤɨɦɿɜɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞª
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ȼɨɧɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɥɚ ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɤɟɪɭɸɱɢɯ ɫɩɪɚɜɚɦɢ ɹɤɿ
ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɮɚɯɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ
ȺɫɨɰɿɚɰɿʀɈɌȽɫɬɜɨɪɟɧɨɡɚɤɪɢɬɢɣɨɧɥɚɣɧɮɨɪɭɦ
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɈɌȽ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɉɨɥɶɫɶɤɢɦ Ɏɨɧɞɨɦ
ɡɚɜɟɪɲɢɥɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭ ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɥɹ ɈɌȽ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɨɡɧɚɣɨɦɱɢɣ
ɜɿɡɢɬ ɞɟɫɹɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨ
ɉɨɥɶɳɿɩɨɜɟɞɟɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɿɫɟɦɿɧɚɪɢɜɑɟɪɤɚɫɚɯ
Ɂɚɩɨɪɿɠɠɿ ɀɢɬɨɦɢɪɿ ɬɚ ɉɨɥɬɚɜɿ ɞɥɹ ɬɢ
ɝɪɨɦɚɞɭɱɚɫɧɢɤɿɜɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɉɪɨɝɪɚɦɚɫɨɰɡɚɯɢɫɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɟɤɬɭ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ©Ɇɚɪɚɮɨɧɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɚ ɝɪɨɦɚɞɚª  ɛɭɥɨ ɡɿɛɪɚɧɨ
ɬɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɈɌȽ ɤɪɚɳɿ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ  ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɫɮɟɪɿɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɛɟɡɩɟɤɢ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ©ȿɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɝɪɨɦɚɞɚª
ɬɚ©Ȼɟɡɩɟɱɧɚɝɪɨɦɚɞɚª
Ɂ ɦɟɬɨɸ  ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɭ  ɪɨɰɿ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɨɆɟɦɨɪɚɧɞɭɦɩɪɨɫɩɿɜɩɪɚɰɸɦɿɠȺɫɨɰɿɚɰɿɽɸɈɌȽɬɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɦɄɨɦɿɬɟɬɨɦɡɩɢɬɚɧɶ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɬɚ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɈɤɪɿɦɬɨɝɨɧɚɛɚɡɿȺɫɨɰɿɚɰɿʀɈɌȽɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɞɟɫɹɬɶɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɬɚɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ
ɡɨɤɪɟɦɚ©Ɇɿɫɰɟɜɿɛɸɞɠɟɬɢɬɚɮɿɧɚɧɫɢª©əɤɿɫɧɚ
ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɈɌȽª ©Ȼɟɡɩɟɤɚ ɜ ɝɪɨɦɚɞɿª ©ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɥɸɞɫɶɤɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɜɈɌȽɬɚɮɿɧɚɧɫɢªɬɚɿɧɲɿ 
ɹɤɿɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɝɨɥɿɜɬɚɧɚɣɛɿɥɶɲɮɚɯɨɜɢɯɩɪɚɤɬɢɤɿɜɡɈɌȽɞɥɹɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɡɚɭɱɚɫɬɸɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚɤɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɈɌȽ
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ɍ

³ɍɩɪɨɞɨɜɠɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɦɢɫɩɿɥɶɧɨɜɢɪɿɲɭɜɚɥɢɱɢɫɥɟɧɧɿ
ɧɟɩɪɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɥɢ ɧɚ ɧɨɜɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɹɤɿ
ɧɟɦɢɧɭɱɿɭɱɚɫɢɪɟɮɨɪɦɋɩɿɜɩɪɚɰɹɡɝɭɪɬɭɜɚɧɧɹɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿɹ
ɬɚ ɜɡɚɽɦɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɧɚɦ ɬɜɨɪɢɬɢ
ɧɨɜɟɫɢɥɶɧɟɿɫɩɪɨɦɨɠɧɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟɦɿɫɰɟɜɟɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɚ
ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɈɌȽ ɧɚ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ´ ² ɡɚɡɧɚɱɢɜ Ɉɥɟɤɫɿɣ
Ɋɹɛɨɤɨɧɶ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɈɌȽ ɝɨɥɨɜɚ ɉɢɪɹɬɢɧɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɈɌȽ
ȼɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɦɚɜ ɪɨɛɨɱɢɣ ɜɿɡɢɬ ɱɥɟɧɿɜ ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨ ɒɜɟɞɫɶɤɨʀ
ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɥɚɞ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 6$/$5  ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɿ
Ɇɨɞɟɥɶ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɭɫɜɿɬɿɌɨɦɭɲɜɟɞɫɶɤɢɣɞɨɫɜɿɞɦɚɽɜɟɥɢɤɢɣɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɥɹȺɫɨɰɿɚɰɿʀɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɬɚ ɝɨɥɿɜ ɈɌȽ ȼɿɡɢɬ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɭ
ɜɟɪɟɫɧɿ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɲɜɟɞɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ³ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ´
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ɇɚɪɚɡɿɫɟɪɟɞɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶȺɫɨɰɿɚɰɿʀ±ɰɟɪɨɡɛɭɞɨɜɚɫɢɥɶɧɨʀɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɦɟɪɟɠɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɹɤɚ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛ ɽɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
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ÊÎÌÔÎÐÒ ÒÀ ÁÅÇÏÅÊÀ ÃÐÎÌÀÄÈ
ç ÒÌ ECOGUMA
®

ПИТАННЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
У ГРОМАДАХ НАРАЗІ Є ДУЖЕ АКТУАЛЬНИМ:
ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ ПЛАНИ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (НАПРИКЛАД, МЕР), ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ КІЛЬКІСТЬ ПРОГРАМ, ЩО НАДАЮТЬ РЕАЛЬНУ
ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ (ОДНА З НИХ, ПРОЕКТ DOBRE).

ɋ

ɋɩɿɥɶɧɢɦɞɥɹɜɫɿɯɩɪɨɟɤɬɿɜɬɚɩɥɚɧɿɜɽɬɟɳɨ
ɜɨɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɠɢɬɟɥɿɜ ɭ ɝɪɨɦɚɞɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ʀʀ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
Ⱥɹɤɚɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹɛɟɡɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɞɢɬɹɱɢɯɬɚɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ
ɞɥɹ :25.287ɭ ɲɤɿɥ ɫɚɞɨɱɤɿɜ ɜɟɥɨɞɨɪɿɠɨɤ
ɬɨɳɨ"
Ƚɨɥɨɜɧɚɜɢɦɨɝɚɞɥɹɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɨɛ ɽɤɬɿɜ±ɰɟɛɟɡɩɟɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɍɪɨɰɿɜɩɟɪɲɟɜɍɤɪɚʀɧɿȻɨɪɢɫɩɿɥɶɫɶɤɢɦ
ɡɚɜɨɞɨɦ
ɝɭɦɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɜɢɪɨɛɿɜ
ɌɆ
(&2*80$ ɛɭɥɨɪɨɡɩɨɱɚɬɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹɡɧɨɲɟɧɢɯɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯɲɢɧɬɚɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɳɨ ɦɚɽ ɬɪɚɜɦɨɛɟɡɩɟɱɧɿ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ

Ɉɬɪɢɦɭɸɱɢ ɡ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɚɜɬɨɩɨɤɪɢɲɨɤ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɡɚɜɨɞ
ɳɨɞɟɧɧɨ ɜɢɪɿɲɭɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɚɠɥɢɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ
ɩɪɨɛɥɟɦɭɡɚɯɢɫɬɭɞɨɜɤɿɥɥɹɚɣɩɪɨɩɨɧɭɽɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭɹɤɿɫɧɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɇɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɌɆ (&2*80$
ɞɨɛɪɟɡɧɚɸɬɶɹɤɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚɬɪɚɜɦɨɛɟɡɩɟɱɧɢɯɩɨɤɪɢɬɬɿɜɞɥɹɞɢɬɹɱɢɯɿɝɪɨɜɢɯɬɚɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɥɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɚɧɬɢɪɢɤɨɲɟɬɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ
ɞɥɹɬɢɪɿɜɱɢɫɥɟɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɛɟɡɩɟɤɢɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ
ɪɭɯɭɬɨɳɨ
ɋɶɨɝɨɞɧɿɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɡɚɜɨɞɭɧɚɥɿɱɭɽɛɿɥɹ
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɝɭɦɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɞɢɬɹɱɢɯɿɝɪɨɜɢɯɬɚɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ
ɐɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɳɨɛ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɿɝɪɨɜɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ
ɧɚɡɨɧɭɛɟɡɩɟɤɢɬɚɤɨɦɮɨɪɬɭɞɥɹɦɚɥɸɤɿɜ
ȾɢɬɹɱɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤɡɝɭɦɨɜɢɦɩɨɤɪɢɬɬɹɦɌɆ
(&2*80$ɡɚɛɭɞɶɹɤɢɯɩɨɝɨɞɧɢɯɭɦɨɜɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɫɭɯɢɦɱɢɫɬɢɦɬɚɧɟɫɥɢɡɶɤɢɦɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɚ ɤɨɥɿɪɧɚ ɝɚɦɦɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɪɨɛɢɬɶ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ
ɹɫɤɪɚɜɢɦɬɢɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɞɥɹɞɿɬɟɣ

ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»
УКРАЇНА, 08360, КИЇВСЬКА ОБЛ.,
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛЮБАРЦІ
ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, 1А
+38 044 499-78-01, 050 359 80 82, 093 170 25 93
INFO@ECOGUMA.COM.UA
WWW.ECOGUMA.COM.UA
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ȼ

ȼɿɞɦɿɧɧɭɨɰɿɧɤɭɹɤɨɫɬɿɜɿɞɟɤɫɩɟɪɬɿɜɬɚɤɨɠɨɬɪɢɦɚɥɚɫɟɪɿɹ
ɩɨɤɪɢɬɬɿɜɌɆ(&2*80$ɞɥɹɫɩɨɪɬɭɁɚɜɞɹɤɢɫɜɨʀɣɜɿɞɦɿɧɧɿɣ
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɰɿɽʀ ɫɟɪɿʀ
ɫɬɜɨɪɸɽɤɨɦɮɨɪɬɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɡɚɧɹɬɶɫɩɨɪɬɨɦɬɚɜɢɬɪɢɦɭɽɜɢɫɨɤɢɣɬɪɚɮɿɤɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ
ɍɫɜɨʀɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɜɨɞɽɫɨɰɿɚɥɶɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸɤɨɦɩɚɧɿɽɸ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɡɞɨɪɨɜ ɸ ɿ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɈɬɠɟɰɿɥɤɨɦɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦɽɬɟɳɨɭɪɨɰɿɡ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɫɬɚɽ
ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ
ɛɟɡɩɟɤɢɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨɪɭɯɭɜɍɤɪɚʀɧɿ
Ɂɦɟɬɨɸɩɨɫɢɥɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹɧɚɜɭɥɢɰɹɯɬɚɞɨɪɨɝɚɯɡɚɜɨɞɨɦɡɚɜɥɚɫɧɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ
ɧɚɫɬɭɩɧɿɜɢɞɢɩɪɨɞɭɤɰɿʀ©ɥɟɠɚɱɿɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɿª©ɨɫɬɪɿɜɰɿɛɟɡɩɟɤɢª ɤɨɥɟɫɨɜɿɞɛɿɣɧɢɤɢ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɿ ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ ɞɟɥɿɧɿɚɬɨɪɢ
ɞɥɹɜɟɥɨɞɨɪɿɠɨɤɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɡɚɯɢɫɧɿɞɟɦɩɮɟɪɢɬɨɳɨ
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Ɂɚɜɞɹɤɢɦɚɬɟɪɿɚɥɭɬɚɭɧɿɤɚɥɶɧɿɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɜɫɿɡɚɫɨɛɢɛɟɡɩɟɤɢɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨɪɭɯɭɦɚɸɬɶɬɪɚɜɦɨɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɦɿɰɧɨɫɬɿɬɚɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɜɥɚɫɧɨʀɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɛɚɡɢɞɨɡɜɨɥɹɽɤɨɦɩɚɧɿʀ
ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ʀʀ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɚ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɝɚɪɚɧɬɿɣɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ

ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ
ГРОМАДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОДУКТІВ ТМ ECOGUMA®
БЕЗУМОВНО ПОКРАЩИТЬ
ЇЇ ІНФРАСТРУКТУРУ ТА НАДАСТЬ
МЕШКАНЦЯМ ВІДЧУТТЯ
КОМФОРТУ ТА БЕЗПЕКИ
ПЕРЕСУВАННЯ.
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Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

ПО ВУЛ. П. САГАЙДАЧНОГО 1 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Рік проектування: 2012-2019 рр.
Статус проекту: в процесі будівництва
Авторський колектив: Бородкин Ю.М., Бородкина Г.Ю.,
Гордійчук О.О., Оніщук О.В., Кипич А.Б.

ОНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО СКВЕРУ

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

НА РОЗІ ВУЛІЦЬ М.БОЙЧУКА ТА БАСТІОННОЇ
У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Рік проектування: 2019 р.
Статус проекту: будівництво завершено
Авторський колектив: Бородкина Г.Ю., Кипич А.Б.

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

ʶ̨̥̪̦̞̌́ͨʧ̶̡̨̣̖̭̪̖̞̣̞̱̯̭̌ͩ̌̿̽́̚
̶̶̨̡̨̛̛̦̪̬̖̯̱̦̦̞͕̬̦̯̞̯̬̖̣̞̞̟̌̏̌̏̍̏̌̌̌̚
̸̵̵̨̨̨̨̛̛̛̛̭̯̞̦̭̭̯̖̥͕̯̦̥̪̬̞̦̏̔̌̿̔̏̔̚
̨̡̛̛̬̦̞̱̏̍̏ʿ̨̣̺̞̽͘

ʿ̶̨̡̬̱̞̔́'ĂůĞĐŽ̵̸̵̡̨̨̡̨̡̨̨̛̛̭̯̞̜̥̖̦̞̦̪̹̙̖̦̞̥̞̦̣̬̱̌̔̌̔̽̽̚͘
ʦ̸̨̨̛̛̭̯̞̦̞̭̭̯̖̥̔'ĂůĞĐŽ̡̨̡̨̡̨̨̨̡̨̨̛̯̙̭̯̞̜̞̬̞̟͕̭̣̯͕̣̱̞͕̭̣̖̜̌̔̔̐̏̚
̵̸̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̯̞̦̹̭̪̣̱͕̞̥̙̱̯̬̦̯̭̺̞̜̞̌́̽́́̏̔̏̏̔̚͘

ʦ̶̨̨̛̛̛̞̦̞̱̥̭̪̞̬̞̯̦̯̐̔̏̏̍̏̌͗
ʦʫʸʰʶʰʱʤˁʽˀ˃ʰʺʫʻ˃
ˁʦʽ˒ˋʤˁʻʫʿʽˁ˃ʤˋʤʻʻ˔
˃ʽˋʻʳʦʯʤ˒ʺʽˀʽʯˀʤˈ˄ʻʶʰ

ʶ̨̥̪̦̞̌́GalecŽ̏˄̸̡̨̨̨̨̛̛̬̟̦̞̪̬̪̦̱̭̯̞̦̞̭̭̯̖̥̌̿̏̔:
̞̚ʿʦˈ(Galeco PVC͕Galeco PVC²)
̞̭̯̣̞̌̚(GalecoSTAL͕GalecoSTAL²)
̶̨̡̨̡̨̨̡̨̨̛̛̞̭̞̭̦̟̦̦̟̭̯̣̞̏́̏̌̌̚(Galeco LUXOCYNK)
̵̸̨̨̨̛̛̪̬̦̭̯̞̦̭̭̯̖̥̏̌̌̏̔̌̌(Galeco BEZOKAPOWY)
̵̨̨̨̨̡̨̡̛̬̞̹̖̦̦̣̞̱̣̪̣̭̪̬̞̖̣́̔́̏̔̏̔̏̔̔́̏̽(FLAT ROOFS)
̴̵̨̡̛̛̭̞̯̣̪̞̹̱̔́̔̏̔̌(Galeco NOVA)

ʦ̶̡̨̞̥̞̦̦̞̭̯̯̭̯̱̪̦̞̦̔̌́̽̌̔̌̌͊
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ʸːʦʳʦ

ˈ̡̡̨̬̞̭̖̹̭̖͕̌̏̽ϮϬϭͬϮϬϯ
ƐĂůĞƐΛŐĂůĞĐŽ͘ĐŽŵ͘ƵĂ
нϯϴϬϯϮϮϵϱϬϳϮϲ
нϯϴϬϲϳϲϳϱϰϭϲϳ

ʶʰʴʦ

̱̣̏͘ʧ̶̨̨̨̡̬͕̔̽̌ϯϲϳ͕ϮϮϴ
ƐĂůĞƐΛŐĂůĞĐŽ͘ĐŽŵ͘ƵĂ
нϯϴϬϲϳϲϳϮϬϭϳϱ

galeco.com.ua

Стиль, оформлення, дизайн і весь зміст каталогу
«Архітектурний радник» є об’єктом авторського
права ТОВ «МедіаПрайсЦентр» і охороняються
законом. Передрук матеріалів або інше їх
використання без письмового дозволу редакції
заборонено і тягне за собою відповідальність
згідно з чинним законодавством України.
Замовлення № 2941. Загальний наклад 1000 прим.
Віддруковано у ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ» Київська
обл., Києво-Святошинський р-н., с. Тарасівка, вул.
Княгині Ольги, 1А, тел. +38 044 592 35 06
Свідоцтво суб’єкта видавничою справи
№ КВ 17354-6124 від 17.12.2010

БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

Дитячий садок розрахований на 115 дітей. Блок-схема будівлі складається з 6 модулів-блоків шестикутної форми - 4
блоки двоповерхові (групові осередки, спортивний та музичний зал) і 2 одноповерхових блоки (вхідна зона,
адміністрація, медпункт та харчоблок). Блоки з’єднані між собою коридором-галереєю на кожному поверсі з виходом
у відкритий внутрішній дворик. Модулі мають форму сот, яка має природне походження, що дає змогу блокування
різних схем і можливостей збільшенні місткості дитячого садку.

Рік проектування: 2016-2017 рр.

Рік реалізації проекту: 2016-2018 р.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

МІЛЬКО КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА
ГОРЯНИЙ В’ЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
БОРЧУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

НА ТЕРИТОРІЇ КЗ «ПІДГОРОДНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 4 І-ІІІ
СТУПЕНІВ» ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
РОЗТАШОВАНОЇ ЗА АДРЕСОЮ: М. ПІДГОРНЕ, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 58

БУДІВНИЦТВО МАЛОГО ГРУПОВОГО БУДИНКУ

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

ЗА АДРЕСОЮ: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕТРИКІВСЬКИЙ,
СМТ. ПЕТРИКІВКА, ВУЛ. КРАЄВИДНА, 5-Б

Малий груповий будинок призначений для проживання до 10 хлопчиків та дівчаток, позбавлених батьківської опіки та
дітей з інвалідністю. Передбачені 5 спальних кімнат для двох дітей кожна,вітальня, яка суміщена з кухнею та обіднім
залом, кімната зберігання сезонного одягу та взуття, пральня тощо. До будинку примикає тераса, облаштована
м’якими меблями. Спальні кімнати обладнані ліжками, шафами, пуфами , столами та стільцями для кожної дитини.
Для вихователя дітей передбачена окрема кімната, яка обладнана сучасними меблями. Для організації харчування
дітей передбачена кухня з обіднім залом. Кухня обладнана духовими шафами та плитами (обладнані витяжками)
холодильниками, електрочайниками, тощо. Обідній зал - одним великим столом та 12 стільцями. На території розміщений дитячий майданчик для ігор та занять фізкультурою та майданчик для відпочинку.

Рік проектування: 2018 р.

Рік реалізації проекту: 2019 р.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

МІЛЬКО КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА
ГОРЯНИЙ В’ЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
СУХОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Проект виконаний з метою збільшення площ і створення сучасного лікувального закладу з наданням високотехнологічної сучасної медичної допомоги, поліпшення умов перебування матерів з дітьми, поліпшення умов праці медичного
персоналу. Хірургічне відділення є спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує стаціонарне лікування, а також консультативне обслуговування дітей різного віку міста і області. Основні завдання та
функції хірургічного відділення: надання екстреної цілодобової і планової стаціонарної медичної допомоги дітям з
гострою та хронічною хірургічною патологією; діагностика, оперативне лікування вад розвитку у немовлят, а також
травм різного ступеню важкості.

Рік проектування: 2016-2017 рр.

Рік реалізації: 2016-2018 рр.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

МІЛЬКО КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА
ГОРЯНИЙ В’ЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
АЛМАЗОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

«ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ КЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
МАТЕРІ ТА ДИТИНИ ІМ. ПРОФ. М.Ф. РУДНЄВА» ДОР»

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ФІЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС ПО ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКІЙ,

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

В М. ВИШНЕВЕ, В КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО Р-НУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.

Рік здачі проекту: 2017
Склад команди: Архітектори: Бреус О., Мороз І., Денисенко Д.
Назва компанії: Архітектурно-дизайнерська майстерня Бреуса Олексія
Контактні дані: +8 067 240 97 02 / +8 066 204 25 20 / www.as-breus.com

×ÎÌÓ ÇÀÌÎÂÍÈÊÈ
ÎÁÈÐÀÞÒÜ BAUMIT
ÀÁÎ ßÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
ÓÒÅÏËÈÒÈ ÁÓÄÈÍÎÊ
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ɇɟɩɨɬɪɿɛɧɨɡɚɛɭɜɚɬɢɿɩɪɨɬɟɳɨɹɤɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɿɫɬɸɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɿ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɽɸ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɪɨɛɿɬ ɑɭɞɟɫ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɟ ɛɭɜɚɽ əɤ ɛɭɞɟ ɛɚɠɚɧɧɹ
ɡɚɨɳɚɞɢɬɢɧɚɰɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯɬɨɧɟɜɚɪɬɨɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ȯ ɜɢɫɥɿɜ ɳɨ ɦɢ ɧɟ
ɧɚɫɬɿɥɶɤɢɛɚɝɚɬɿɳɨɛɤɭɩɭɜɚɬɢɞɟɲɟɜɿɪɟɱɿ
Ɂɱɨɝɨɩɨɱɚɬɢɩɪɨɟɤɬ"ȼɿɞɩɨɜɿɞɶɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚɡ
ɟɧɟɪɝɨɚɭɞɢɬɭ ɛɭɞɿɜɥɿ ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ʀʀ
ɞɿɣɫɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɬɟɩɥɸɜɚɬɢ ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɛɭɞɿɜɥɿ ɇɚɲɚ
ɤɨɦɩɚɧɿɹɡɚɜɠɞɢɞɨɩɨɦɚɝɚɽɡɚɦɨɜɧɢɤɭɡɪɨɛɢɬɢɰɟ
Ɍɚɤɨɠ ɦɢ ɜɢɞɚɽɦɨ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɤɚɪɬɭ ɡ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦɛɭɞɿɜɥɿɹɤɢɣɞɨɩɨɦɨɠɟɩɿɞɿɛɪɚɬɢ
ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɬɨɜɳɢɧɭ ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚ ɿ ɣɨɝɨ ɬɢɩ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɞɥɹɞɢɬɹɱɢɯɫɚɞɤɿɜɥɿɤɚɪɟɧɶɿɲɤɿɥɧɟɦɨɠɧɚ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɩɿɧɨɩɥɚɫɬɚɦɨɠɧɚɬɿɥɶɤɢɦɿɧɟɪɚɥɶɧɭ ɜɚɬɭ Ɍɢɩ ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɛɿɪ ɤɥɟɸ ɿ
ɞɸɛɟɥɿɜɞɥɹɣɨɝɨɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹɞɨɮɚɫɚɞɭ
ɇɟɩɨɬɪɿɛɧɨɡɚɛɭɜɚɬɢɿɩɪɨɬɟɳɨɹɤɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɿɫɬɸɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɿ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɽɸɜɢɤɨɧɚɜɰɹɪɨɛɿɬ

ɑɭɞɟɫ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɟ
ɛɭɜɚɽəɤɛɭɞɟɛɚɠɚɧɧɹɡɚɨɳɚɞɢɬɢɧɚɰɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯɬɨɧɟɜɚɪɬɨɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹɧɚɹɤɿɫɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬȯɜɢɫɥɿɜɳɨɦɢɧɟɧɚɫɬɿɥɶɤɢɛɚɝɚɬɿɳɨɛɤɭɩɭɜɚɬɢɞɟɲɟɜɿɪɟɱɿɁɱɨɝɨɩɨɱɚɬɢɩɪɨɟɤɬ"ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ ² ɡ ɟɧɟɪɝɨɚɭɞɢɬɭ ɛɭɞɿɜɥɿ ɹɤɢɣ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨʀʀɞɿɣɫɧɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɭɬɟɩɥɸɜɚɬɢ
ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣɩɚɫɩɨɪɬ
ɛɭɞɿɜɥɿɇɚɲɚɤɨɦɩɚɧɿɹɡɚɜɠɞɢɞɨɩɨɦɚɝɚɽɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟ Ɍɚɤɨɠ ɦɢ ɜɢɞɚɽɦɨ ɬɟɯɧɿɱɧɭ
ɤɚɪɬɭ ɡ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɛɭɞɿɜɥɿ
ɹɤɢɣ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɬɨɜɳɢɧɭ
ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚ ɿ ɣɨɝɨ ɬɢɩ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ ɞɢɬɹɱɢɯ
ɫɚɞɤɿɜ ɥɿɤɚɪɟɧɶ ɿ ɲɤɿɥ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ
ɩɿɧɨɩɥɚɫɬ ɚ ɦɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɭ ɜɚɬɭ Ɍɢɩ
ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɛɿɪ ɤɥɟɸ ɿ ɞɸɛɟɥɿɜ ɞɥɹ
ɣɨɝɨɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹɞɨɮɚɫɚɞɭ
Ⱦɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ ɜɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ʀʀ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ
ɬɪɿɳɢɧ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɤɥɟɸ ɫɿɬɤɢ ɬɚ
ɝɿɞɪɨɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚ Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɟɸɜɚɧɧɹ ɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɤɥɟɣɨɜɭ ɚɪɦɭɸɱɭ ɫɭɦɿɲ
3UR&RQWDFWɚɛɨɜɢɫɨɤɨɟɥɚɫɬɢɱɧɭɫɭɦɿɲ6WDU&RQWDFW
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ÀÐÕIÒÅÊÒÓÐÍÈÉ ÐÀÄÍÈÊ ÄËß ÃÐÎÌÀÄ

ɋɚɦɟɜɨɧɢɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶɧɚɞɿɣɧɟɩɪɢɤɥɟɸɜɚɧɧɹ
ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚɬɚɬɪɿɳɢɧɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶɚɪɦɭɸɱɨɝɨɲɚɪɭ
ɫɢɫɬɟɦɢɭɬɟɩɥɟɧɧɹ
Ʉɨɠɧɢɣɫɤɥɚɞɧɢɤɫɢɫɬɟɦɢɝɪɚɽɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶ
ɉɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿ ɞɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɿɧɿɲɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɹɤɢɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɞɚɽ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭɮɚɫɚɞɭɚɥɟɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɚɯɢɫɬɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɹɤɢɦɢɭɬɟɩɥɟɧɨɛɭɞɿɜɥɸȾɥɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɮɿɧɿɲɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɦɨɠɧɚ ɨɛɪɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɭɲɬɭɤɚɬɭɪɤɭɡɩɨɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹɦɩɚɫɬɨɩɨɞɿɛɧɭ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɭ ɤɨɥɶɨɪɨɜɭ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɭ
ɚɤɪɢɥɨɜɭɫɢɥɿɤɨɧɨɜɭɚɬɚɤɨɠɡɟɮɟɤɬɨɦɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ

ЗВИЧАЙНА ШТУКАТУРКА
ЧЕРЕЗ ДЕКІЛЬКА РОКІВ

ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚɧɨɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ %DXPLW 1DQRSRU
7RS ɚɛɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɧɚɧɨɮɚɪɛɭ %DXPLW 1DQRSRU
&RORU Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɿ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɫɤɥɚɞɨɦɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɿɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢɽɸɪɟɱɨɜɢɧɨɸ
ɑɨɦɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɿ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɧɨɜɿ ɛɭɞɿɜɥɿ
ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɫɬɨɹɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ  Ⱥ ɜɫɟ ɱɟɪɟɡ
ɜɢɛɿɪ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɸ ɹɤɢɣ ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɢ
ɩɪɢɬɹɝɭɽɞɨɫɟɛɟɛɪɭɞɉɪɢɜɢɛɨɪɿɤɨɥɶɨɪɭɬɪɟɛɚ
ɞɢɜɢɬɢɫɶɧɚɜɿɞɬɿɧɨɤɋɜɿɬɥɿɤɨɥɶɨɪɢɩɨɬɟɦɧɿɸɬɶ
ɚɬɟɦɧɿɩɨɫɜɿɬɥɿɸɬɶ

НАНОШТУКАТУРКА
BAUMIT NANOPORTOP

ЧОМУ РЕКОНСТРУЙОВАНІ
І НАВІТЬ НОВІ БУДІВЛІ
ЧЕРЕЗ ДЕЯКИЙ ЧАС
СТОЯТЬ ЗАБРУДНЕНІ?
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Ɍɨɦɭ ɹ ɯɨɬɿɜ ɛɢ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɭɫɚɦɨɨɱɢɫɧɭɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɣɤɭɞɨɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ
ɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɜɢɫɨɤɨɩɚɪɨɩɪɨɧɢɤɧɭ
ɜɨɞɨɜɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɥɶɧɭɫɬɿɣɤɭɞɨɭɥɶɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɧɟ
ɭɬɜɨɪɸɽɩɥɿɜɤɭɜɨɞɨɪɨɡɱɢɧɧɚɧɚɧɨɮɚɪɛɚɡɟɮɟɤɬɨɦ ɮɨɬɨɤɚɬɚɥɿɡɭ Ɍɚ ɧɚɧɨɲɬɭɤɚɬɭɪɤɭ %DXPLW
1DQRSRU Ȳɯɧɿ  ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɫɢɬɶ
ɜɚɝɨɦɿ
ɋɬɿɣɤɿɫɬɶɞɨɩɨɞɪɹɩɢɧ
ɍɎɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɝɨɪɚɧɧɹ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ1DQRSRU
ɋɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹɲɥɹɯɨɦɟɮɟɤɬɭɮɨɬɨɤɚɬɚɥɿɡɭ
ȼɢɫɨɤɚɩɚɪɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ
Ʉɪɚɫɚɧɚɞɨɜɝɿɪɨɤɢ
Ɇɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɨɝɥɚɞɤɚɩɨɜɟɪɯɧɹ

ɍɧɟʀɜɯɨɞɢɬɶ
ɧɚɞɚɧɧɹɹɤɿɫɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ
ɪɨɡɪɨɛɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɚɪɬɢɜɹɤɿɣɜɤɚɡɚɧɿɜɫɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɪɜɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɦɚɥɶɨɜɚɧɿ ɜɭɡɥɢ ɩɪɢɦɢɤɚɧɶ Ɂɚɜɞɹɤɢ
ɬɚɤɿɣɤɚɪɬɿɡɚɦɨɜɧɢɤɡɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɪɨɛɨɬɢɮɚɫɚɞɱɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɪɨɛɿɬ ɧɚɛɭɞɶɹɤɨɦɭɟɬɚɩɿ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɡɚɜɨɞɭɧɚɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ
  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚɲɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɚɦɢɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɦɢ
ɧɚɞɚɧɧɹɪɿɲɟɧɶɧɚɟɬɚɩɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɪɨɛɤɚɬɚɧɚɞɚɧɧɹɡɪɚɡɤɿɜɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹɮɚɫɚɞɿɜ
ɧɚɞɚɧɧɹɞɟɬɚɥɟɣɩɪɨɟɤɬɭɜɮɨɪɦɚɬɿ'9*ɞɨɩɨɦɨɝɚɜɩɿɞɛɨɪɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ

ɉɪɢɣɧɹɜɲɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɦɨɧɬ ɛɭɞɿɜɥɿ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɦɨɠɟɪɨɡɝɭɛɢɬɢɫɹɹɤɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɛɪɚɬɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɳɨ ɪɨɛɢɬɢ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ"
Ɍɨɦɭ %DXPLW ɍɤɪɚʀɧɚ  ɧɚɞɚɽ ɫɜɨʀɦ ɤɥɿɽɧɬɚɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭ

ɇɟ ɜɚɪɬɨ ɜɩɚɞɚɬɢ ɜ ɤɪɚɣɧɨɳɿ ɣ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɚɛɨ
ɞɟɲɟɜɟ ɚɛɨ ɞɨɪɨɝɟ Ⱦɥɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɭɬɟɩɥɟɧɧɹ
ɛɭɞɿɜɥɿ ɦɨɠɧɚ ɨɛɪɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɰɿɧɢ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤɿ ɩɪɨɫɥɭɠɚɬɶ
ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹɦɢ

BAUMIT УКРАЇНА
+38 067 659 41 59
O.NOVYKOV@BAUMIT.UA
ОЛЕКСІЙ НОВІКОВ
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ОФІСНО-АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

С. НОВІ ПЕТРІВЦІ ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-ОН,
КИЇВСЬКА ОБЛ. 100 М2. 50 СПІВРОБІТНИКІВ.

Рік здачі проекту: 2019
Склад команди: Архітектори: Бреус О., Мороз І., Денисенко Д.
Назва компанії: Архітектурно-дизайнерська майстерня Бреуса Олексія
Контактні дані: +8 067 240 97 02 / +8 066 204 25 20 / www.as-breus.com

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Короткий опис проекту: Даний проект реконструкції загальноосвітньої школи в першу чергу орієнтований на зменшення
енергозатрат будівлі та створення комфортних умов для
навчання. Поліпшено та осучаснено існуючі фасади, передбачене якісне утеплення огороджуючи конструкцій, влаштування
скатного даху. З інженерних рішень передбачено: систему
припливної вентиляції в тілі огороджучих конструкцій, використання геотермального теплового насосу, влаштування
сонячних колекторів, тощо.

Рік здачі проекту: 2019
Склад команди: Архітектори: Бреус О., Мороз І., Денисенко Д.
Назва компанії: Архітектурно-дизайнерська майстерня Бреуса Олексія
Контактні дані: +8 067 240 97 02 / +8 066 204 25 20 / www.as-breus.com

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

ПО ВУЛ.МАШИНОБУДІВНИКІВ, БУД. 3, М.ВИШНЕВЕ,
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, КИЇВСЬКА ОБЛ.

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

INTEGRITY ЖИТЛОВИЙ МІКРОРАЙОН З ПІДЗЕМНО-НАЗЕМНИМИ
ПАРКІНГАМИ ТА ОБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ В М. КИЄВІ

Дубенчук О., Ковальчук К., Москальова К., Осташевська А., Павленко О.
Паршикова М., Плешинець В., Повх А., Стецюк І., Шеркашин А.

БУДИНОК МАЛОЇ АКАДЕМІЇ АРХІТЕКТУРИ

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

У МІСТІ КИЄВІ

Рік проектування: 2018
Статус проекту: дипломний проект
Автор: Горбачова К.В.

ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО ЖИЛОВОГО МАСИВУ

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

«БАВАРІЯ СІТІ»

АВТОР ПРОЕКТУ

КАЗАРЯНЦ С.В.
Рік проектування 2018

Щорічний архітектурний всеукраїнський конкурс

ЕСКІЗ ЗАБУДОВИ ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ «НИЖНЯ ТЕЛИЧКА»

АВТОР ПРОЕКТУ

КАЗАРЯНЦ С.В.
Рік проектування 2008
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ÑÊËÀÄÍÎÙI ÎÐÃÀÍIÇÀÖII
ÁÓÄIÂÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ Â ÃÐÎÌÀÄÀÕ
БУДIВНИЦТВО / РЕКОНСТРУКЦIЯ / КАПРЕМОНТ —
ЦЕ СКЛАДНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЦЕС, ЩО ВИМАГАЄ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ЗУСИЛЬ НЕ ТІЛЬКИ ВІД
ПРОЕКТУВАЛЬНИКА І БУДІВЕЛЬНИКА, А ТАКОЖ І
ВІД ЗАМОВНИКА.

ȼ

ȼɢɛɿɪ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɿ ɫɤɥɚɞɭ
ɪɨɛɿɬ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɛɟɡ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɉɄȾ  ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɬɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɞɨɡɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɬɟɯɧɚɞɡɨɪɭɜɫɟɰɟɮɭɧɤɰɿɹɡɚɦɨɜɧɢɤɚɜɿɞɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɨʀɡɚɥɟɠɢɬɶɨɬɪɢɦɚɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɇɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɚɧɚɞɟɪɠɚɜɨɸ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɡɪɨɛɢɥɢ ɡɚɹɜɤɭ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢɧɚɦɿɥɶɣɨɧɚɉɄȾɜɢɣɲɥɨɧɚɞɜɚ 
ɡɚɝɪɭɡɥɢɧɚɟɬɚɩɿɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɡɜɿɥɶɧɨʀɩɪɨɰɟɞɭɪɢɧɟɜɤɥɚɥɢɫɹɜɛɸɞɠɟɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɿɿɧɚɜɢɯɨɞɿ
ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɞɨɜɝɨɛɭɞ ɿ ɬɩ ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɟɡɥɿɱ Ⱥɛɨ ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɝɪɨɦɚɞɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ
ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɜɢɡɧɚɱɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹɚɥɟɜɚɪɬɿɫɬɶɿɬɟɪɦɿɧɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɪɨɟɤɬɭ
ɍ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɮɭɧɤɰɿʀ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɚ ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɹɤɢɯ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɞɟɫɹɬɤɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɸɪɢɫɬɿɜ ȱɜɧɢɯɬɚɤɫɚɦɨɿɧɤɨɥɢɜɢɧɢɤɚɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɸɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ ɞɨɡɜɿɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ  ɬɚ
ɿɧɲɨɝɨ ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɞɨɜɝɨɛɭɞɿɜ ɓɨ
ɜɠɟɤɚɡɚɬɢɩɪɨɪɨɛɨɬɭɈɌȽɜɹɤɢɯɧɟɦɚɽɧɿɞɨɫɜɿɞɭɧɿɮɚɯɿɜɰɿɜɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜȼɬɚɤɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯɧɚɜɿɬɶɧɚɹɜɧɿɫɬɶɮɿɧɚɧɫɿɜ
ɧɟɝɚɪɚɧɬɭɽɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ
ȱ ɰɟ ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ
ɝɪɨɦɚɞɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɭɜɚɬɢ ɲɤɨɥɭ ɇɟɦɚɽ
ɩɨɤɢɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɿɧɚɡɜɢɬɢɬɭɥɭ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɹɤɨʀɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɚɥɟɠɢɬɶɹɤɨɸ
ɛɭɞɟ ɞɨɡɜɿɥɶɧɚ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɚ  ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɿ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ

 Ⱥ ɈɌȽ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ʀɣ ɜɢɞɿɥɢɥɢ ɤɨɲɬɢ
ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɬɢɬɭɥ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɬɟɪɦɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠɧɢɯɪɨɛɿɬ
ȱɜɰɶɨɦɭɽɫɬɿɥɶɤɢɬɨɧɤɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɹɤɢɯɞɨɡɜɨɥɢɬɶɭɧɢɤɧɭɬɢɚɛɨɡɨɛɨɜ¶ɹɠɟɨɮɨɪɦɥɹɬɢɩɪɚɜɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɡɟɦɥɟɸɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɱɢ
ɧɿɌɍɹɤɿɫɶɿɧɲɿɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɬɨɳɨ
ɍɩɿɞɫɭɦɤɭɩɟɪɿɨɞɜɿɞɩɨɱɚɬɤɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɞɟʀ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɛɿɪ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɞɨ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɟ ɜɚɪɿɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ
ɞɜɨɯɬɪɶɨɯɦɿɫɹɰɿɜɞɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯɪɨɤɿɜ
ɇɚɦɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɨɞɿɛɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɇɚɩɪɢɤɥɚɞɞɢɬɹɱɢɣɫɚɞɨɤɛɭɜ
ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɧɨɜɟɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɞɜɨɩɨɜɟɪɯɨɜɨʀ
ɛɭɞɿɜɥɿɧɚɦɿɫɰɶɞɥɹɞɿɬɟɣɩɥɨɳɟɸɦɤɜ
ɡ ɭɫɿɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɫɧɨɜɤɭ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ  ɡɚ ɬɪɢ ɡ ɧɟ ɜɟɥɢɤɢɦ
ɦɿɫɹɰɿɐɟɫɬɚɥɨɦɨɠɥɢɜɢɦɡɚɜɞɹɤɢɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɨɫɬɿɧɚɲɨɝɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭɿɞɨɫɜɿɞɭ©ɡɚɩɚɪɚɥɟɥɸɜɚɧɧɹªɩɪɨɰɟɞɭɪɿɟɥɟɦɟɧɬɿɜɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ
Ȼɚɝɚɬɨɤɨɪɢɫɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɠɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɨ
ɪɨɡɪɨɛɤɢ  ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦ ɚ ɜ ɹɤ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɩɪɨɰɟɫɭ  Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɽ
ɛɟɡɥɿɱ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɛ
ɫɬɜɨɪɢɬɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɣɰɟɧɬɪɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ
ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɈɌȽ Ⱥ ɦɢ ɜ ɫɜɨɸ
ɱɟɪɝɭɜɢɫɥɨɜɥɸɽɦɨɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɿɛɭɞɟɦɨɜɜɚɠɚɬɢɡɚ
ɱɟɫɬɶ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ
ɚɤɬɢɜɧɭɭɱɚɫɬɶ
ɒɚɩɿɪɨȺɧɞɪɿɣ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɝɪɭɩɢɤɨɦɩɚɧɿɣ©'3,19(67ª
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ÀÐÕIÒÅÊÒÓÐÍÈÉ ÐÀÄÍÈÊ ÄËß ÃÐÎÌÀÄ

ÎÒÃ 2030

ЯКІ ЛЮДИ ТУТ ЖИВУТЬ? ЯКІ КОМПАНІЇ ТУТ ПРАЦЮЮТЬ?
ЯКІ ШКОЛИ, САДОЧКИ, ЧИ Є ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ,
ХТО ПРИНОСИТЬ ПРИБУТОК ГРОМАДІ?

ɇ

ɇɚ ɜɫɿ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ± ɜɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɲɭɤɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɿɬɚɞɚɜɚɬɢɨɰɿɧɤɭɰɿɥɟɣ
Ɋɚɧɿɲɟ²ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɞɥɹɨɛɥɚɫɬɟɣɦɿɫɬɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɢɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɮɨɪɦɭɥɬɚɿɧɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɉɨɫɢɥɟɧɧɹɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɽɨɞɧɿɽɸɡɤɥɸɱɨɜɢɯɪɟɮɨɪɦ±ɰɟɩɪɨɰɟɫɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɑɚɫ ɦɢɧɚɽ ɠɢɬɬɹ ɧɟ ɫɬɨʀɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɿ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɫɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɓɨ ɪɨɛɢɬɢ ɹɤ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ" ² Ȼɭɞɭɜɚɬɢ
ɲɤɨɥɭ" ɑɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɥɿɤɚɪɧɸ" ɉɪɨɤɥɚɫɬɢ
ɧɨɜɭɞɨɪɨɝɭɱɢɡɚɥɚɬɚɬɢɫɬɚɪɭ"
ɉɟɪɟɥɿɤɜɚɠɥɢɜɢɯɩɢɬɚɧɶɹɤɢɣ©ɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹª
ɧɚɪɿɜɟɧɶɝɪɨɦɚɞɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣɐɟɿɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ
ɡɟɦɥɟɸ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɣɮɨɧɞɥɿɤɚɪɧɿɫɚɞɤɢɲɤɨɥɢ
ɐɿ ɜɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɫɬɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɦɿɫɰɟɜɨɸ
ɜɥɚɞɨɸ ɹ ɡɧɚɸ ɰɟ ɧɟ ɡ ɱɭɬɨɤ ɹ ɛɭɥɚ ɡɚɞɿɹɧɚ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɚɯɤɨɥɢɰɿɩɢɬɚɧɧɹɫɬɚɜɢɥɢɫɹɩɟɪɟɞɿɦɧɨɸ
ɹɤɝɨɥɨɜɧɢɦɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɨɦɦɿɫɬɚ
ȯ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɳɨ ɡɚ ɰɟ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɟɫɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ Ɂɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɱɭ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɡɚ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜɡɚɠɢɬɬɹɝɪɨɦɚɞɢɬɚɛɿɡɧɟɫɭ
ɧɚɨɞɧɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
Ɇɿɫɰɟɜɚɜɥɚɞɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɹɤɩɟɪɟɞ
ɝɪɨɦɚɞɨɸɬɚɤɿɛɿɡɧɟɫɨɦ±ɹɤɧɚɨɞɧɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɛɭɞɭɬɶɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɬɢɰɿɞɜɚɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɢ±Ȼɿɡɧɟɫ
ɬɚȽɪɨɦɚɞɚ"Ⱦɨɪɨɠɧɶɨɸɤɚɪɬɨɸɿɤɨɞɟɤɫɨɦɩɪɚɜɢɥ
±ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɱɚɫɽɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ
Ȼɿɥɶɲɟ ɧɿɠ  ɪɨɤɢ ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɤɨɦɚɧɞɨɸ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨʀ ɦɟɪɿʀ ɿ ɦɧɨɸ ɩɨɜɫɬɚɥɢ
ɩɢɬɚɧɧɹ ± ɓɨ ɩɟɪɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ±
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɱɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɦɿɫɬɚ"əɤɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɿɩɟɪɲɿɤɪɨɤɢ

ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦɢ" əɤ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɜɿɪɧɢɣ
ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɢɣ ɝɪɨɦɚɞɨɸ ɬɚ
ɛɿɡɧɟɫɨɦ"
ɐɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɪɚɡ ɝɨɫɬɪɨ
ɩɨɜɫɬɚɸɬɶɩɟɪɟɞɭɫɿɦɚɦɟɪɚɦɢɦɿɫɬɬɚɝɨɥɨɜɚɦɢ
ɈɌȽȼɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɰɿɩɢɬɚɧɧɹɧɟɩɪɨɩɢɫɚɧɿɜɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɡ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɚɥɟ ɡɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ©ɤɜɿɬɭɱɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀª ɬɚ
ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɹɤɿ ɞɨɜɿɪɢɥɢ ɫɜɨʀ ɝɨɥɨɫɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɿɪɿɲɟɧɧɹɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚ
ɰɿɩɢɬɚɧɧɹɽɜɅɟɣɩɰɢɡɶɤɿɣɏɚɪɬɿʀ©Ɇɿɫɬɚȯɜɪɨɩɢɧɚ
ɲɥɹɯɭɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭªɬɚɞɢɪɟɤɬɢɜɚɯɄɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɈɈɇɡɠɢɬɥɚɿɫɬɚɥɨɝɨɦɿɫɶɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɏɚɛɿɬɚɬɭȱȱȱ ɜɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɬɚɿɧɲɢɯɩɪɚɤɬɢɤɨɫɧɨɜɧɨɸɿɞɟɽɸɬɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ± ɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿɣɡɚɤɬɢɜɧɨɸɭɱɚɫɬɸɝɪɨɦɚɞɢ
Ɂɧɚɽɬɟɳɨɛɿɥɶɲɟɜɫɶɨɝɨɨɛɭɪɸɽɦɟɲɤɚɧɰɿɜɬɚ
ɝɪɨɦɚɞɭ" ± ɳɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɨɧɟɧɧɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɛɭɞɨɜɢ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ  ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɠɟ
ɤɨɥɢɩɪɢɣɧɹɬɿɪɿɲɟɧɧɹɿɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ
əɤɞɿɽɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
ɜɍɤɪɚʀɧɿ"
 ɦɿɫɬ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɧɧɢɰɹ
ɀɢɬɨɦɢɪɉɨɥɬɚɜɚɑɟɪɧɿɜɰɿɅɶɜɿɜɬɚɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ
ɪɚɣɨɧɦɿɫɬɚɄɢɽɜɚ ɧɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɭɪɹɞɭɇɿɦɟɱɱɢɧɢ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɇɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ *,=  ɫɬɚɥɢ
ɩɟɪɲɨɩɪɨɯɿɞɰɹɦɢ ± ɬɚ ɛɭɞɭɸɬɶ ɫɜɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿɄɨɧɰɟɩɰɿʀɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
ɐɟɜɠɟɡɚɪɚɡɞɚɽɫɜɨʀɩɥɿɞɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɉɪɨɡɨɪɿɫɬɶ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɡɚɥɭɱɟɧɧɹɹɤɛɿɡɧɟɫɭɬɚɤɿɝɪɨɦɚɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɩɪɨɡɨɪɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɹɤɿɫɧɿ
ɜɢɯɿɞɧɿɞɚɧɿɞɥɹɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ± ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɩɪɢɣɦɚɬɢɭɱɚɫɬɶɹɤɿɜɝɪɚɧɬɨɜɢɯɿɧɨɡɟɦɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɬɚɤ ɿ ɜ ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ Ɏɨɧɞɭ
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ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɈɌȽ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢɬɚɜɟɥɢɤɢɦɢɦɿɫɬɚɦɢ±ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɚɛɨ ɪɚɡɨɦ  ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ
Ɂɩɪɚɤɬɢɤɢɛɿɥɶɲɨɫɬɿɦɿɫɬɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɩɪɿɪɜɚ ɦɿɠ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ±ɧɟɦɚɥɚɋɬɪɚɬɟɝɿɸɧɟɦɨɠɧɚɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɧɟɪɨɡɭɦɿɸɱɿɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ± ɧɟ
ɦɨɠɥɢɜɨɧɚɤɪɟɫɥɢɬɢɛɟɡɹɤɿɫɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɍɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧɚɯɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɯɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨɩɭɧɤɬɭ 
ɝɪɨɦɚɞɚɫɩɨɱɚɬɤɭɪɨɡɪɨɛɥɹɽɄɨɧɰɟɩɰɿɸɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɮɨɤɭɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯɜɿɡɿɹɯɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿɣɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ  ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɛɿɪ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɈɌȽɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹɩɨɬɟɧɰɿɚɥɢɿɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɿ ɜɿɡɿʀ ɞɥɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿɿ
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ±ɰɟɨɩɨɪɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɹɤɢɣɡɜ ɹɡɭɽ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɝɪɨɦɚɞɢɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɇɚɨɫɧɨɜɿɰɢɯɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɿɜɿɡɿʀɪɿɡɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɋɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚ ɜɿɡɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ± ɰɟ
ɛɚɱɟɧɧɹɹɤɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɦɿɫɬɿɚɛɨɪɟɝɿɨɧɿɛɭɞɟ
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ±
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɩɨɪɬɨɜɚɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɠɢɬɥɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ
ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɧɚɛɟɪɟɠɧɿ
ɬɨɳɨ 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ  Ɇɢɤɨɥɚɽɜɚ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɿɡɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ± ɩɨɜɫɬɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɪɨɡɪɨɛɤɢɜɿɡɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɪɬɨɜɢɯɡɨɧȼɦɿɫɬɿɧɚ
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɱɚɫɿɫɧɭɽɩɨɪɬɢ ɡɧɢɯɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɿɪɿɱɧɢɯ Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹɩɨɪɬɨɜɢɯɡɨɧɬɚɫɚɦɿɩɨɪɬɢ
ɽ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɦɿɫɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɳɨ
ɞɚɸɬɶ ɦɿɫɬɭ ± ɹɤ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɬɚ ɬɚɤ ɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ
ɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɩɨɪɬɨɜɿɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɥɨɝɿɫɬɢɤɭɡɟɪɧɨɜɢɯɩɨɞɚɬɤɭ
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɨɪɬɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɦɿɫɬɚ   ɞɚɽ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɫɚɦɨɝɨɦɿɫɬɚɬɚ
ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨɪɨɝɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɤɢ ɠɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ
ɦɨɫɬɢȾɨɬɨɝɨɠɞɟɹɤɿɩɨɪɬɨɜɿɡɨɧɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ

ɩɨɪɭɱɡɠɢɬɥɨɜɨɸɡɚɛɭɞɨɜɨɸɳɨɡɝɿɞɧɨɧɨɪɦ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɫɬɜɨɪɟɧɿɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɿ
Ɉɞɧɢɦɿɡɡɚɜɞɚɧɶɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯɜɿɡɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɽ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ
ɫɬɨɪɿɧ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɿɜ ɜ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ
ɩɨɪɬɨɜɨɸ ɡɨɧɨɸ   ɰɟ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɩɨɪɬɿɜ ɿ ɫɬɢɜɿɞɨɪɢ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɿɧɜɟɫɬɨɪɢ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɜɞɿɚɥɨɡɿɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ
ɞɨɥɸɪɨɡɜɢɬɤɭɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭ±ɡɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɩɨɤɪɨɤɨɜɢɯ ɞɿɣ ɡ ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ Ɍɚɤɢɣ
ɩɿɞɯɿɞ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ± ɹɤ ɿ  ɞɥɹ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚɤ ɿ ɝɪɨɦɚɞɢ Ʉɨɠɧɢɣ ɿɡ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɢɪɿɲɭɽɫɜɨʀɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɋɚɦɟɡɬɚɤɢɯɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯɜɿɡɿɣɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡɿ ɜɫɿɦɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
ɰɿɽʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ± ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ±ɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɫɬɪɚɬɟɝɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɫɭɫɩɿɥɶɧɚɞɭɦɤɚɹɤɝɪɨɦɚɞɢɬɚɤɿɛɿɡɧɟɫɭ±
ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɝɚɪɧɢɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɹɤɿɫɧɨʀɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ867ZR8UEDQ6±ɰɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ ɭɪɛɚɧɿɫɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿ ɡ
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɹɤɿɞɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹɪɿɡɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜ  ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɿɡɿɣ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ɇɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɦɨ ɹɤ
ɨɤɪɟɦɿɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɿɜɿɡɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿɣɬɚɤɿ
ɝɨɬɨɜɿ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɣ
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨɊɨɡɜɢɬɤɭɌɟɪɢɬɨɪɿɣɹɤɞɥɹɦɿɫɬɬɚɤ
ɿɞɥɹɬɟɪɢɬɨɪɿɣɈɌȽ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɋɟɤɬɨɪɚɥɶɧɿ ȼɿɡɿʀ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ± ɞɚɫɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɚɦ ɨɤɪɿɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɢɫɤɭ
ɩɪɢɣɦɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭɝɪɚɧɬɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɯɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤ ɿ ɡɧɚɣɬɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɩɿɞ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ȱ ɫɚɦɟ ɝɨɥɨɜɧɟ ɳɨ
ɬɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ  ɫɬɚɧɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦɢ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ  ɬɚ
ɜɢɯɿɞɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɞɥɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɹɤɿɫɧɨʀɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɚɲɨɝɨɈɌȽ
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РЕКОМЕНДУЄМО

ɞɨɫɩɿɜɩɪɚɰɿ

ГРУПА КОМПАНІЙ DP-INVEST
КЕРІВНИЦТВО: ШАПІРО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ,
БЕРЕЖНИЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ, МІЛЬКО КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА.

ТОВ АРХ-М.О.Е.

dp-invest.com.ua

01034 , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 30-В, ОФІС 42
ДИРЕКТОР: ГРОМАДЯНИН ФРАНЦІЇ ЖАН-ЛУ ТЬЄРРІ РОБЕР САЛЕН

facebook.com/apxmoe
apx-moe.com

ФОП КАЗАРЯНЦ
КЕРІВНИК: КАЗАРЯНЦ СЕРГІЙ ВАЛЬДЕМАРОВИЧ
facebook.com/profile.php?id=100005359420050

ТОВ АРЕЛА-БУДІНВЕСТ

КЕРІВНИК: ПИРОГОВСЬКИЙ Д. О.

raden.com.ua

arela@i.ua

ТОВ БЮРО РАДЕН
КЕРІВНИК: КАЗАРЯНЦ СЕРГІЙ ВАЛЬДЕМАРОВИЧ

СТУДІЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ
АННИ КЛИМЕНКО
КЕРІВНИК: КЛИМЕНКО АННА СТАНІСЛАВІВНА
facebook.com/AnnKlimenkoStudio

Ⱦɨɫɩɿɜɩɪɚɰɿ
2 0 1 9

raden.com.ua
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ФОП ПЕНЯСОВ

КЕРІВНИК: ПЕНЯСОВ В.В.

098 380 59 30

095 737 02 62

АРХІТЕКТОРНА МАЙСТЕРНЯ
ОЛЕГА ПІКУЩЕНКА
АРХІТЕКТОР ПІКУЩЕНКО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ

АРХІТЕКТУРНИЙ ДІМ
КЕРІВНИКИ: ПИСАРЕЦЬ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
ПЛОТНІКОВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА.
facebook.com/profile.php?id=100012239178911

arhidom.kiev.ua

ТОВ АГРОРЕМБУДПРОЕКТ

067 590 90 48

АРХІТЕКТОР АРКАДІЙ ХІЛЬ

ФОП ПОЛЮШКІН

095 111 30 02
arhill@ukr.net

КЕРІВНИК: ПОЛЮШКІН С.С.

facebook.com/profile.php?id=100010980516174

arela@i.ua

ПОДУШКІНА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА

067 562 56 48 066 725 07 35
arhteatr@ua.fm

ТОВ ДОЛЬНІК І К
dolnik-ua.com

КЕРІВНИК: ДОЛЬНІК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО YUNAKOV ARCHITECTS
КЕРІВНИЦТВО:
ЮНАКОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
ЮНАКОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ
facebook.com/YunakovArchitects

044 502 47 79

Ⱦɨɫɩɿɜɩɪɚɰɿ
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yunakov.com
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AB.HRYHORCHUK
КЕРІВНИК: ГРИГОРЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
hryhorchuk.ab@gmail.com

instagram.com/ab.hryhorchuk

АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ БРЕУСА ОЛЕКСІЯ
КЕРІВНИК: БРЕУС ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ
facebook.com/asb.architects

as-breus.com

ТОВ АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ ПІН І К
ДИРЕКТОР: ГАННА СЕРГІЇВНА ПАПУША
facebook.com/pinik.dp.ua

pinik.com.ua

АРХІТЕКТУРНО
ПРОЕКТНА ГРУПА
АННИ КИРІЙ

050 351 52 77 044 486 35 36
in@kyrii-group.com.ua
kyrii-group.com.ua

КЕРІВНИК: КИРІЙ АННА ОЛЕКСІЇВНА

БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
КЕРІВНИК: ГРИГОРОВА ТЕТЯНА

bippm.com

044 591 33 47

INTA DESIGN
КЕРІВНИК: ЗАДОРОЖНИЙ ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
facebook.com/INTA.STUDIO

facebook.com/Yaroslav.Za

intaua.com

ТОВ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОСЬКЕ
БЮРО ВІХАРЄВ
КЕРІВНИК: ВІХАРЄВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

facebook.com/akb.viharev

Ⱦɨɫɩɿɜɩɪɚɰɿ
2 0 1 9

viharev.pro

ÐÓÁÐÈÊÀ
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ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР ПРОЕКТІВ ТОВ УКРНПІЦИВІЛЬБУД,
ЗАЛУЧЕНА У РОЗРОБЦІ ПІЛОТНИХ СХЕМ ПРОСТОРОВОГО
ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ОТГ, ДОСЛІДЖУЄ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО
ТУРИЗМУ НА КАФЕДРІ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ В КНУБА
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ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀ ÁÀÇÀ
ÒÀ ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÄÎÑÂIÄ
ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ
ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ɍ

ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿʀɊɨɡɪɨɛɤɚɫɯɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ɨɰɿɧɢɬɢɜɫɿɧɚɹɜɧɿɪɟɫɭɪɫɢɝɪɨɦɚɞɢɬɚɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɭɩɪɚɜɥɹɬɢɧɢɦɢ
ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɽ ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɨɸ
ɞɥɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯ
ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɡɚɛɭɞɨɜɢɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
Ɇɟɬɨɸɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɫɯɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɿɜɞɟɪɠɚɜɢɬɚɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɝɪɨɦɚɞɢ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɽ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ
ɪɿɲɟɧɶɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɬɚɤɬɢɱɧɨɝɨɬɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɤɪɚʀɧɢʀʀɨɤɪɟɦɢɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɨɞɢɧɢɰɶ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɚɬɚɤɨɠɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢɧɚɦɿɪɿɜ
ɡɚɛɭɞɨɜɢ
ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɈɌȽ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ
ɞɥɹɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɡɚɛɭɞɨɜɢɬɚɿɧɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ
ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɪɚɞ ɋɚɦɟ ɰɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɚ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɧɚʀʀɨɫɧɨɜɿɞɟɬɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢɽɩɿɞɫɬɚɜɨɸ
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ
ɞɿɥɹɧɨɤ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜɢɞɚɱɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɬɚ
ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɡɟɦɟɥɶɧɢɯɞɿɥɹɧɨɤɩɿɞɡɚɛɭɞɨɜɭɧɚɞɚɧɧɹ ɆɍɈ ɹɤ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɨɛ¶ɽɤɬɚɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ

Ɂɫɿɱɧɹɪɨɤɭɭɪɚɡɿɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɩɥɚɧɭɡɨɧɭɜɚɧɧɹɚɛɨɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɩɟɪɟɞɚɱɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ
ɞɿɥɹɧɨɤɿɡɡɟɦɟɥɶɞɟɪɠɚɜɧɨʀɚɛɨ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿɭɜɥɚɫɧɿɫɬɶ
ɱɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɦ
ɬɚɸɪɢɞɢɱɧɢɦɨɫɨɛɚɦ
ɞɥɹɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯɩɨɬɪɟɛ
ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ

***
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ± ɫɯɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɈɌȽɽɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɲɨʀ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɡɟɦɥɟɜɩɨɪɹɞɧɨʀ
ɬɚ ɡɟɦɥɟɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɥɚɧɿɜ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɸ
ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɟɠ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ
ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹʀɯɬɟɪɢɬɨɪɿʀɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɝɪɨɲɨɜɨʀ
ɨɰɿɧɤɢɡɟɦɟɥɶ 

Ɂɫɿɱɧɹɪɨɤɭɡɦɿɧɚɰɿɥɶɨɜɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɟɦɟɥɶɧɨʀɞɿɥɹɧɤɢ
ɹɤɚɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɥɚɧɭɡɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɬɚɚɛɨɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭɩɥɚɧɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ
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ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɈɌȽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɶ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨɩɚɫɩɨɪɬɚ 

ɇɚɞɚɧɢɣɱɚɫɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿɫɯɟɦɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɞɥɹɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɝɪɨɦɚɞ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɭɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɛɚɡɭ


ȾȻɇȻ©ɋɤɥɚɞɬɚɡɦɿɫɬɫɯɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɧɚɹɤɿɣɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞª

ȾȻɇȻɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɡɚɛɭɞɨɜɚɬɟɪɢɬɨɪɿɣ

ȾȻɇȻɋɤɥɚɞɬɚɡɦɿɫɬɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɬɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɹɯ

ȾɋɉʋȾɟɪɠɚɜɧɿɫɚɧɿɬɚɪɧɿɩɪɚɜɢɥɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɛɭɞɨɜɢɧɚɫɟɥɟɧɢɯɩɭɧɤɬɿɜ

ɊɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɄɆɍʋɪɜɿɞɪ

Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ´ɉɪɨȽɟɧɟɪɚɥɶɧɭɫɯɟɦɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢ´

Ɂɟɦɟɥɶɧɢɣɤɨɞɟɤɫɍɤɪɚʀɧɢ

ȼɨɞɧɢɣɤɨɞɟɤɫɍɤɪɚʀɧɢ

Ʌɿɫɨɜɢɣɤɨɞɟɤɫɍɤɪɚʀɧɢ

Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɨɫɧɨɜɢɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ´

Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ´

Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ´ɉɪɨɦɿɫɰɟɜɟɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿ´

ȾȻɇȻɋɤɥɚɞɬɚɡɦɿɫɬɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɬɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɹɯ

ȾȻɇȻɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɡɚɛɭɞɨɜɚɫɿɥɶɫɶɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɯɩɭɧɤɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ

ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ):

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɹɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ

ɋɯɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɱɚɫɬɢɧ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢȺɜɬɨɧɨɦɧɨʀ
ɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɄɪɢɦɨɛɥɚɫɬɟɣ
ɪɚɣɨɧɿɜɬɚʀɯɨɤɪɟɦɢɯɱɚɫɬɢɧ

ɋɬɪɚɬɟɝɿʀɩɪɨɝɧɨɡɢɿɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚ
ɧɿɫɯɟɦɢɩɪɨɟɤɬɢɿɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɠɟɧɟɪɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲ
ɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɨɯɨɪɨɧɢɬɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɧɟɪɭɯɨɦɢɯ
ɨɛCɽɤɬɿɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɬɚ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀ

ɑɢɧɧɚɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ
ɧɚɦɿɫɰɟɜɨɦɭɪɿɜɧɿ
ɬɚɩɪɨɟɤɬɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɬɚɿɧɲɢɯɤɚɞɚɫɬɪɿɜ

Ɂɚɹɜɢɳɨɞɨɡɚɛɭɞɨɜɢ
ɬɚɿɧɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
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ɇɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɆɿɧɪɟɝɿɨɧɭȾɉɍɄɊɇȾɉȱɐɂȼȱɅɖȻɍȾ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ȾȻɇ Ȼ
©ɋɤɥɚɞ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚ
ɹɤɿɣɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɫɿɥɶɫɶɤɢɯɫɟɥɢɳɧɢɯɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞªɹɤɢɣɛɭɥɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɧɚɤɚɡɨɦ
Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ  ɜɿɞ  ɝɪɭɞɧɹ 
ɪɨɤɭ
ȼɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ
ɫɯɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɨɬɪɟɛɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɥɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɫɟɥɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧ
ɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ
ɬɚʀɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

   ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɫɟɥɟɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
   ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɭ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɨɡɞɨɪɨɜɱɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɟɫɬɟ
ɬɢɱɧɭ ɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ʀɯ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɡɚɛɭɞɨɜɭɬɚɿɧɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɳɨɞɨɨɯɨɪɨ
ɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɧɟɪɭɯɨɦɢɯ ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɬɚ
ɩɚɦ¶ɹɬɨɤ  ɚɪɯɟɨɥɨɝɿʀ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɿɞɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯɩɪɢɪɨɞɧɢɯɿɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ

ɋɯɟɦɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚʀʀɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ

ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɰɢɮɪɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɹɤ ɧɚɛɿɪ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɝɟɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜ ɽɞɢɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ
ɤɚɞɚɫɬɪɭ
ɊɨɡɪɨɛɤɭɋɉɌɈɌȽɦɨɠɧɚɭɦɨɜɧɨɩɨɞɿɥɢɬɢɧɚɟɬɚɩɢ
 ɟɬɚɩ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɝɪɨɦɚɞɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ
ɡɟɦɟɥɶɧɿɜɨɞɧɿɥɿɫɨɜɿɤɨɪɢɫɧɿɤɨɩɚɥɢɧɢɨɛ¶ɽɤɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɚɿɧɠɟɧɟɪɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɨɳɨ ȼɫɿɰɿɨɛ¶ɽɤɬɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɧɚɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣɨɫɧɨɜɿɆɭɜɟɤɬɨɪɧɿɣɰɢɮɪɨɜɿɣɮɨɪɦɿɜɞɟɪɠɚɜɧɿɣɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɤɨɨɪɞɢɧɚɬɍɋɄȼɠɟɰɟɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɽɤɨɪɢɫɧɢɦɞɥɹɈɌȽɨɫɨɛɥɢɜɨɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɨʀɨɫɤɿɥɶɤɢɞɨɡɜɨɥɹɽ©ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶªɿɡɫɢɥɶɧɢɦɢ
ɬɚɫɥɚɛɢɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɡɪɨɡɭɦɿɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɩɟɪɟɜɚɝɢɰɿɽʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
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 ɟɬɚɩ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɨɳɨ  ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɪɨɦɚɞɿ
ɪɟɚɥɶɧɨɨɰɿɧɢɬɢɫɜɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɚɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɤɨɧɰɟɩɰɿɸɫɜɨɝɨɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɌɚɤɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɽɩɟɪɲɢɦɤɪɨɤɨɦɞɨɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɟɬɚɩɈɞɧɨɱɚɫɧɟɬɚɜɡɚɽɦɨɭɜ¶ɹɡɚɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿʀɬɚɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶɋɉɌɈɌȽɐɟ
ɞɨɡɜɨɥɹɽɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɿɬɚɱɚɫɨɜɿɜɢɬɪɚɬɢɦɿɫɰɟɜɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɨɫɤɿɥɶɤɢɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɨɞɧɚɤɨɜɿɜɢɯɿɞɧɿɞɚɧɿɨɞɢɧɿɬɨɣɠɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ6:27ɚɧɚɥɿɡɭ ɚ ʀɯ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɡɚɽɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɿ Ɍɚɤɨɠ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɪɨɡɪɨɛɤɢɨɛɨɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɩɿɫɥɹʀʀɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɛɭɞɭɬɶɩɪɨɯɨɞɢɬɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɁɚɜɞɹɤɢɰɶɨɦɭ
ɦɪɿʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɳɨɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɡɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀɩɪɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿʀʀɫɬɚɥɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɛɟɡɧɚɧɟɫɟɧɧɹɲɤɨɞɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭɿɡɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɜɫɿɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɜɢɦɨɝɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨɠɢɬɬɽɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɳɨɣɽɨɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɪɟɮɨɪɦɢɿɡɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɋɯɟɦɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɝɪɚɮɿɱɧɢɯɬɚɬɟɤɫɬɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
Ƚɪɚɮɿɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɭɫɯɟɦɭɹɤɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɦɿɫɰɟɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɉɥɚɧɿɫɧɭɸɱɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɋɯɟɦɭɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɮɚɤɬɨɪɿɜɩɪɢɪɨɞɧɨʀɬɚɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀɧɟɛɟɡɩɟɤɢ
ɋɯɟɦɭɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɡɚɯɢɫɬɭɬɟɪɢɬɨɪɿʀɜɿɞɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɬɚɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɉɪɨɟɤɬɧɢɣɩɥɚɧ ɨɫɧɨɜɧɟɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɭɦɿɳɟɧɢɣ
ɡɿɫɯɟɦɨɸɩɪɨɟɤɬɧɢɯɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶ
ɋɯɟɦɭɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɋɯɟɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿɩɟɪɜɢɧɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɋɯɟɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɋɯɟɦɭɞɨɪɨɠɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿɬɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɋɯɟɦɭɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠɬɚɫɩɨɪɭɞ
Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɢɣɩɥɚɧɜɫɤɥɚɞɿɨɞɧɿɽʀɱɢɞɟɤɿɥɶɤɨɯɫɯɟɦ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɫɯɟɦɢɹɤɿɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶɱɢɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬɶɩɪɢɣɧɹɬɿɪɿɲɟɧɧɹ
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