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:ЬЦЕНИЧОД валсориМ
йивоН шан отсорп ен еЦ«
»яттіловоН ешан еЦ .кір
іщивх
зереЧ
сан алев ьтілотс
зереч ялліпирТ зі
-нім й інечолотоп
андіворп ялоп ін
-орп ,аб аТ .адзівЗ
-ев ец кя ,икиндів
-ач іцярм у ,ясьтед
-уп з ясилавибз ус
-зівЗ ичюатулп ,іт
ат мецясімвіп з уд
і иминтукитсеш
-різ иминтукитя’п
єорт іт кЯ .илшйирп і илшйорп им елА …имак
.хїовс оД .леся хиннещявс од илшйирп — вірац
-йатс івєігва і далзеб йинпетрев ещ тут йахен І
-ів отолоз — ирад інадівопаз ирт иман з ела ,ін
.ивобюл орим і їідан надал ,ир
им йахен ,утівс огоньлів анїарко им йахеН
мит вуб ен мєелфиВ абіх ат ,яіцніворп агобу
ьсев ан олтівС ясолиборп — авілх з ,итдівз І !еж
.тівс
,укор оговон дів ен йетсів хирбод омйакеЧ
-еЧ .укнабтавирП оговон і апмарТ оговон дів ен
,ебес омйуніц ,ебес омйунаШ .ебес дів хї омйак
.тівс і ебес омйувид
-мез атолоЗ — єіцніворп атявс ,мяттіловоН З
!нярог елмез анбірС і вікивопетс ел
морим анаворим ,онїаркУ ,мяттілонвоп З
!игомереп

1-С

ортимД
ОКЧИЛВАП

адялоК
— авечагаб атах ич акарбеж апулаХ
,анків од амичелп вяотс іровдан Я
,аверм ікьстапракданоп в ,асебен в ясвивиД
.áнявдзір акліг кя ,вітмерт ,вавудялоК
— аніс іцзя’в ан ятид — йот йиннеджор гоБ А
.ілмез івонис кя ,інем ясвабодопС
,анїаркУ едуб иЧ“ :огоЙ ватипс я І
”!ілаксом удохС із ьтуді ж об ,енигз иЧ
игон в илалкоп умой іраЦ .вачвом гоБ А
,хутсап йилам ,я А .илшйідів і ираД
— игор інтолз ан гітаб юцясім висівоП
.хур йинмезан литівс в ,яттиж в ясвуник І
,аннімогзеб анидюл ,адопсоГ я вакуШ
.ніВ кя ,юотя’пзор юонищвікьтаб з аТ
анїаркУ ич :ижакс ,гоБ — оволС ощкя ,О“
”?нівзд кя ,едугаз ич ,анерадв енигаЗ
аволС єярівод ен інеМ .ьтичвом гоБ А
,унгабз еН .огоншартс ,огонналодопеН
авом яом і ьцеровТ єувохирп умоЧ
?унїат унжятивз їондір икдялоК
,анілок ан іцдялок в репет юатс ен Я
.ортун шуд і тах в а ,ьсюлвид асебен в еН
,анїаркУ мат ,гоБ мат ,ибар ен ,идюл маТ
.орпінД йинєорбз мат ,йинелвавиркс ноД маТ
7102.10.10

рітсорп йивєттиж єащихаз нинядаморГ“
.”інсалв їовс кя їіцан исеретні ат

рітсорп йинйіцамрофнІ

їонжібураз і їокьснїарку вілетичу од тсил йитиркдіВ
!хижудйабен хісв ат віцвокуан-гелок ,рутаретіл
яннежинирп і умзиратиротва иторп
.икмуд їонвитанретьла ,їошні
итишилоп омежом ен им І
омєам ен отсорП .убьтороб юц
.аварп огоньларом ец ан
-вокуан икоп ,індогоьс елА
,іттатс ьтумитасип іладан і іц
отх ,хісв од янненревз ,итсоп
-ив ан итунилпв ьсокя йинтадз
ватсан ,имелборп їєіц яннешір
,мит оьндересопзеб итяід сач
-он іц итавувозілаер едуб отх
мялетичв — іналп іньлачван ів
-етіл їонжібураз і їокьснїарку
-неждюсвопзор юотем З .рутар
укепзебен орп їіцамрофні ян
ханалп хиньлачван у янненкинз
-аз і їокьснїарку вісрук химерко
юунопорп рутаретіл їонжібур
,вінчу вікьтаб од яситунревз
-ив“ ьтюам ікя ,хит од овилбосо
-елет амеркоз ,аідем-сам ан ”діх
-виткефе дерес жокаТ .яннечаб
огокя-ьдуб утсеторп вібосаз хин
є автсьліпсус огончитаркомед
-аву итунревирп ьтужом ікя ,іт
-сокьсдаморг алок огокориш уг
-ім итуб ежом ец ,далкирпаН .іт
-салбо і НОМ иманітс діп гнит
-епоп ,итівсо ималіддів имин
,итавушіриВ .їіцка іньлавуждер
…мялетичу мимас ,онйачивз
ощкя ощ ,ет й олімузорз елА
-олом бощ ,омечох икат-есв им
omoh“ ясилашилаз іцнїарку ід
-ан ,)єатич ощ ,анидюл( ”snegel
йаркв ежу итачвом і итакеч ілад
.ончепзебен
итивяив имяннажабоп З
-нядаморг і унйісефорп юовс
-ОД ощ ,юорів з і юіцизоп укьс
ібос в есен екя ,ОЛТІВС і ОРБ
-еп овокзя’вобо ,АРУТАРЕТІЛ
,ежомер
,АВЄАСІ анелО
.ваз ,.форп ,.н .деп роткод
-надалкив икидотем ирдефак
.мі УПН ирутаретіл їовотівс ян
авонамогарД .П.М
укор 6102 яндург 62
илитагабз ощ ,икнурадоп і ”итівс
.юньлатич утинеманз огой
-іхра огонважреД роткериД
-олоВ ітсалбо їокьциньлемХ ув
-жинк вавурадоп чидйаБ римид
в інавукурдив ,икитамет їонзір ик
.іданаК ат АШС
-анзєарк і тсіланруж йимодів А
вавурадоп вє’рахаЗ римидолоВ ьцев
-вімодондораН у їіцатнезерп ялсіп
.яннадив інсалв їовс іцилтівс йікьс
.роксалВ

-ьлагаз вісалк 11—01 ялд уналп ог
у ,відалказ хиньлачван хінтівсоон
їокьснїарку їіцаргетні яеді умокя
алшйанз рутаретіл їонжібураз і
умоньлачван у яннелітв єовс
акьснїарку( арутаретіЛ“ ітемдерп
:янналисоп .вид( ”)анжібураз і
2E% vz/snezitic/au.vog.nom//:ptth
/uytsiksdamorg-z-ikzay99% 08%
/ u y t s i k s d a mo r g - z - i y i z c a t l u s n o k
. 6 1 0 2 - ay n n e r ovo g b o - e k s d a m o r g
ан укор 7102 янчіс 03 оД .)lmth
@avokseb_n :утшоп уннорткеле
ten.rku@anikesaz оба au.vog.nom
їіцизопорп италсідан анжом
.віналп хиньлачван хиц одощ
і мяцвіхаф місу ,онйачивЗ
-ечанзаз у мижудйабен отсорп
-иволсив онбіртоп німрет йин
-илжав огоьц яннечаб єовс ит
,атнемукод огонвитамрон огов
-инвірек ощ ,яситавідопс ела
їеді дів ясьтивомдів НОМ овтц
укя ,рутаретіл ховд їіцаргетні
,єавусорп овилгелопан кат онов
икьліксо ,ясьтидовод ич дярван
-івопдів їонавотнемугра їондож
-елборп итировогбо яннажаб ,ід
-ьлихирп ілок умокориш в ум
-аргетні їокат вітненопо і вікин
автцинвірек у доіреп йец аз їіц
.онелвяив олуб ен і кат НОМ
-аз ендорирп єакинив умоТ
,юамуД ?итибор ж ощ а :яннатип
-рук огонаворгетні итненопо ощ
-аз і акьснїарку( ”арутаретіЛ“ ус
юіцизоп юовс ьтюам ”)анжібур
-оьс абіХ .яцнік од итавюотсдів
юоніц инїов ішан илок ,індог
-обив я’вородз і яттиж огонсалв
ан инїарк їошан оварп ьтююр
им ,ЬТСІНЖЕЛАЗЕН юнжварпс
убьтороб юовс ”итадз“ омежом
ежда ,ітсонніц інчитаркомед аз
-есопзеб итарб ,имитучоп итуб
-їарк хамрофер у ьтсачу юндер
-уждасан ібот ощ ,итакеч ен а ,ин
ежв абьтороб ец — ,”ухревз“ ьтю
-арку исрук імерко аз отсорп ен
,ирутаретіл їонжібураз і їокьснї
,идалв яллівавс иторп абьтороб ец
,окнедіД яоЗ автсиравоТ аволог ян
яннеждревту ан інавомярпс илуб
-оньланоіцан ат їеді їоньланоіцан
.ідолом яннавохив огончитоіртап
ялд мокнурадоп мивилбосО
алатс нятівсорп хикьциньлемх
-онволоГ акиньлачан яіцизопорп
-ілоп їоньланоіцаН яннілварпу ог
-окиМ ітсалбо йікьциньлемХ у їіц
удогУ итасипдіп анишинемеС ил
-уб идогУ ткеорП .юцарпвіпс орп
.іннадісаз ан онеровогбо ол
-орП“ міД йиндораН важредО

,ісв ат игелок інвонаШ
із едуб ощ ,ьтилоб умок
юонрутаретіл юоньлікш
!умоьнтубйам у юотівсо
им укор 6102 іцясім іннатсО
-нежеребз аз ібьтороб илитявсирп
ханалп хиньлачван хиньлікш в ян
-нїарку“ нілпицсид хинйітсомас
-аретіл акьснїарку“ ,”авом акьс
аЗ .”арутаретіл анжібураз“ ,”арут
-ан :отагаб онелборз олуб сач йец
ендівопдів онелвотогдіп дерепмас
-ан і итівсо артсінім од янненревз
екя ,чивенирГ .Л інап инїаркУ ику
-діп )!!!!( 3802 оларбан індогоьс ан
йикьснїаркуесВ онедеворп ;исип
-рутаретіл аньлікШ“ літс йилгурк
,”артваз ,індогоьс ,арочв :атівсо ан
з вілетичв і віцвокуан варбіз ощ
умокя ан і инїаркУ віноігер хинзір
-ондо онтюлосба атянйирп алуб
-супирпен орп яіцюлозер анчанз
хиц )”яттилз“( їіцаргетні ьтсімит
-ні онарбіз ;нілпицсид хиньлікш
їіцюлозер ,янненревз іньлаудівид
ьнадісаз зі игятив ,йіцнерефнок
з вітутитсні ,вітетьлукаф ,рдефак
-одз іщаркйан итгеребз юогомив
-аретіл-онвом їонянзичтів иктуб
в яннавунсі амеркоз ,итівсо їонрут
-артс ховд итівсо їоньлікш іметсис
-нїарку вісрук хивилжав ончігет
-адив ;рутаретіл їонжібураз і їокьс
укзин онедеворп ,йетатс акьлік он
їеді удовирп з аідем-сам у ю’вретні
-ненревз інелвотогдіп ;їіцаргетні
-їаркУ вітатупед хиндоран од ян
-ипаз ікьстатупед илиборз ікя ,ин
.имелборп їонечанзаз одощ ит
овтцинвірек ,адалв єанз иЧ
ощ ,онвомузеБ ?їід ішан іц орп НОМ
іналсідан илуб итнемукод ісУ .”кат“
.инїаркУ НОМ в інавортсєераз й
ан ичюажавзен ,сачондоВ
-опзеб ,укор 6102 яндург 32 ,ец
-чіровон індодерепан оьндерес
-йас ан ,лукінак хинявдзір-он
-окьсдаморг ялд инїаркУ НОМ іт
-ендюлирпо вуб яннеровогбо ог
-оньлачван оговопиТ ткеорП йин

з ітсіВ
»умод огондораН«
кір 6102 алишреваз оншіпсУ
.”атівсорП“ акьсім акьциньлемХ
-орп :мивилбосо вуб йот кіР
-аН яччір-52 иличанздів инятівс
аз ишвянйирп ,умоД огондор
чясит 001 ешьліб яттілотс ьтревч
.инїаркУ з икьліт ен вічавудівдів
у аличанздів кя ,идохаз ісВ
-нілварп іннадісаз ан ітівз умєовс

вадівдів монадаЖ мєігреС з ілоч ан »тнасед« йинрутьлуК
огокьроГ .М .О інемі укетоілбіб унсалбо укьснагуЛ

-атС атсім уктивзор огонрутьлук
укьсьліборатс амеркоз ,кьсьлібор
аколоТ :SFC уднамок унвитаіціні
акетоілбіб ансалбо акьснагуЛ ат
имянненгясод имїовс ясилилідоп
-улаз одощ имяеді имінтубйам ат
.уктивзоромас од ідолом яннеч
БНУОЛ ртнец-серП
огокьроГ .М .О інемі

-омз илам инятсім а ,”МУБ“ икет
-инрутьлук з яситавукліпсоп уг
.фарготва итамирто ат имачяід им
анчизум і жокат алунхидан хісУ
уратіг діп илавіпсаз :арефсомта
-атс ьцежомереп ат окбяР ьлисаВ
-изум їончилув янД огокьсьлібор
.окнещоваС йігреС ик
-овогбо ічіртсуз могяторП
унитрак уньлагаз жокат илавюр

-бо їокьснагуЛ од яндург 82
.М .О інемі икетоілбіб їонсал
-ьлук йінжварпс ватіваз огокьроГ
киннемьсип :”тнасед“ йинрут
їокьсвїик ресижер ,надаЖ йігреС
-йахиМ агьлО ”елоп-трА“ їіцнега
-кор огокьсвікрах тнакизум і кюл
-бяР ьлисаВ ”олраК апаП“ утруг
в іцетоілбіб илзевирп ітсоГ .ок
-он хинжинк отагаб конурадоп
-ив хикьснїарку хинзір дів конив
-удароп надаЖ йігреС .втцинвад
із имяізеоп имивон вічатич вав
-атсдерп ат ”ирєілпмаТ“ икрібз
-илп ,обир ,ивилП“ куб-тра вив
зівирп ”тнасед“ ,огот міркО .”ив
-олідзоР“ ткеорп йивон юобос зі
анадаЖ яігреС яізеоп умокя у ,”ів
икизум ідоворпус в ясьтєунокив
-дерп і енсалв ощ — ,утраоедів ат
.їіротидуа иливатс
їовс илатичорп ,огот міркО
огоньламрофен икинсачу їізеоп
-оілбіб яннандє’бо огонрутаретіл
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нокаЗ
юіцан укьснїарку орп
автсьліпсус огокьснїарку од оволС
-аморг кя ясьдовоп иджваз хяд
.ниняд
-аз нинядаморГ .2 оливарП
-отс у йинвомокьснїарку иджв
,иманядаморг имишні з хакнус
-узор ікя ,имяцмезоні з жокат а
ьтюам оба увом унважред ьтюім
-ядаморГ .удалкереп ьтсівилжом
-амод козя’вобо йидревт єам нин
дів икнідевоп їончіголана яситаг
.нядаморг хишні
аважред аншіпсУ .3 оливарП
-вом івонсо ан ясьтєудуб анїаркУ
-рав хинвохуд і хинрутьлук ,хин
яннавюрадопсог ібосопс і йетсот
хинчінте — яннелесан ітсошьліб
итавудуб ибосопс ішнІ .віцнїарку
утипсі ьтюадівопдів ен уважред
-івс із хакнусотс у илис і ітсондє
-ум яіцан типсі йец итсалкС .мот
-окив огощаркйанкя идараз ьтис
юоважред юоньланоіцан яннан
-овтс і вісеретні утсихаз йіцкнуф
-овс ат утуборбод ялд вому яннер
.нядаморг идоб
-осо орп ичюабД .4 оливарП
-опдів нинядаморг ,хіпсу йитсиб
-ибо козя’вобо єунокив оньладів
-куртс хісу в итавумиртдіп і итар
-нілмус идалв їонважред харут
-тавирп у ікя ,йетсотсибосо хин
-ьлихуен іттиж умончілбуп і умон
-туб ливарп хісв ясьтюумиртод он
.їіцаН ят
-отсибосо идараЗ .5 оливарП
-ядаморг добовс і утуборбод ог
ат дяру йикялісв єумиртдіп нин
орп місводереп ьтюабд ікя ,удалв
-инядаморг огорбод яннавохив
,тартив хинважред ьтсіндащо ,ан
-аз ,ітівс у йешорг ьтюачизоп ен
ентетироірп ентихопен ьтюащих
-ід ат юцарп ан нядаморг оварп
-ок ялд овоктянив увитаіціні увол
ьтюучохоаз ,ибосо ат їіцан ітсир
ивому аз ешил мотівс із юлвігрот
-оп яннеловодаз огощаркйанкя
.їіцан вісеретні ат берт
итиж ичунгарП .6 оливарП
йіжуч ондалвдіпен і овилдусзор
-ісв єумиртдіп нинядаморг ,ілов
орп ьтюабд ікя ,удалв і дяру йикял
-ні ибосаз інчілбуп іньланоіцан
-ів ,яннавумалкер ат яннавумроф
-зор і илавюлтівсорп ,илажарбод
-ажред юовом їіцан яттиж илажав
.унокаЗ огоьц ясьтюумиртод ,ив
-обовс ичюажаБ .7 оливарП
ат індогоьс утуборбод і яттиж ид
амісу нинядаморг ,умоьнтубйам в
итівсо їорбод ясьтєагамод ималис
-тадз ,юовом юонважред ідолом
ливарп итачван і итавувохив їон
-ьліддівен їіцан яттиж огоншіпсу
.анинядаморг укзя’вобо дів он
і огонвохуд идаР .8 оливарП
-тілогвод ат я’вородз огончизіф
-водереп єярівод нинядаморг ят
-одзо мабосопс миньланоіцан міс
-инчіл в юннавукіл ат яннелвор
-ьланоіцан хинавоьлортнок ,хяц
.юоважред юон
-муд ,ималис амісВ .9 оливарП
яттиж юовтреж ьтіван ,юєід і юок
єащихаз нинядаморг я’вородз ич
-ан исеретні ат рітсорп йивєттиж
ич яннахізаз дів інсалв їовс кя їіц
.утівс із удапан огонйорбз
єам нинядаморГ .01 оливарП
,їіцаН яттуб утем унсачус итанз
уктивзор у яннанз ец итавадереп
-ос ичюажаб ,макмотоп минсалв
-шіпсу ат тіл ітсоратс їовилсащ іб
-орг юннілокоп умонпутсан ітсон
.нядам

ЦНЕРЕФ римидолоВ
-авху онбіртоп ен нокаЗ йеЦ
-аркУ юодаР юонвохреВ итавюл
оговєачивз моноказ є нів об ,инї
-аЗ огоьц яннеровтс атеМ .аварп
умокьснїарку яіцизопорп — унок
-віпс ливарп хитсорп увтсьліпсус
-нанокив еньліворбод ,яттиж
хивилбосо єагамив ен хикя ян
икнідевоп їотсибосо ьнежембо
-ьліпс мокділсан єам ела ,ибосо
-овс ,туборбод йитсибосо ат йин
-ядаморгвіпС .ьтсінещихаз і удоб
-омярпселіц ясьтєунопорп ман
-абд оньліворбод і онмузор ,онав
-оп в укнідевоп утсибосо орп ит
в икьліт об ,іттиж умоннедкясв
єовс єюнімз доран бісопс йикат
-изан ец ешканІ .орбод ан яттиж
-алв їондоран юотонвоп ясьтєав
-утитсноК ясьтєуралкед акя ,ид
-ер онводілсоп ела ,инїаркУ юєіц
модоран мимас ешил ясьтєузіла
хиньлаіцос і йіцюловер зеб —
онелвонатсв монокаЗ .ьнісяртоп
ікя ,їіцаН яттиж аливарп інвонсо
-иннімзен ат иминпречив є ен
-аЗ яннеровтс тнемом ан ела ,им
-овилдусзор мотатьлузер є унок
-ондурт і йетсовилжом узілана ог
-еретні їіцизоп з автсьліпсус віщ
огонтадз ,анинядаморг-ибосо віс
-одалкс кя їіцан яттиж итімузор
тнемом аН .автсдюл инитсач їов
-оп тівс унокаЗ огоьц яннелавху
-иркдів утраднатс дів ясьтєатрев
-ан ан иропо од автсьліпсус огот
інсалв і ьтсінчитнеді уньланоіц
-оТ .иважред їоньланоіцан илис
яннакелп є їіцан мяннадваз ум
-єттиж їонсалв ат ітсончитнеді
-навусотсирп еншаргив ,илис їов
упутсоп од їіцан яттиж ливарп ян
.автсдюл огоьсв
-ан єактіпс адіб ашьліб миЧ
її нежок ешіньлетер мит ,юіц
яситагаман ненивоп кинватсдерп
об ,ималиварп иминидє аз итиж
єурот автсьліпсус ьтсінатсирхзор
-аз і юіцадаргед ,ьтсіндіб в угород
-оТ .идобовс юотартв ясьтєушрев
-віпс удалзор янналод еншіпсу ум
-івс із зоргаз хикя-ьдуб і яттиж
яннеждуборп зі єаничоп яіцан ут
ливарп инімз мохялш ібос в илис
-туб ливарп ,нядаморг икнідевоп
.їіцан ят
-орг ісв ен ощ ,ет ан ичюажавЗ
-ирп инїаркУ іцнакшем і инядам
йец ,їіцан яттуб аливарп іц ьтумй
-ялш ен ясьтєуждаворпв нокаЗ
-ен яннанокереп ич їісуксид мох
-нелавху миньліворбод а ,хиндогз
-івопдів їіцан яттиж ливарп мян
-сішьліб юонанокереп і юоньлад
итавунокереП .йетсотсибосо ют
-арп итянйирп автсьліпсус утшер
-атьлузер ьтудуб їіцан яттуб алив
ат огалб — ітсошьліб уробив ит
.автсьліпсус огоьсу ьтсінещихаз
-читкаф їіцан увонсо ,ондівопдіВ
-ьліб аньладівопдів єадалкс он
-елмодівсу акя ,автсьліпсус ьтсіш
-оп йиншіпсу йинидє емйирп он
в огой едалкоп і яттижвіпс кодяр
-евоп їовєттиж їотсибосо увонсо
.икнід
яттуб аливарП
їіцаН їокьснїарку
-ор орп ичюабД .1 оливарП
-иводерес енчінте ендір ,унид
унрутьлук ,унвом утсибосо й ещ
-юл ан ,ьтсінтубомас унвохуд і
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,инїаркУ вікинсихаз итам етечох ив хикЯ“
хикьсйісор ан йетід етєувохив ощкя
”?іспоп і хамьліфтьлум

рітсорп йинйіцамрофнІ

умокя ,аківолоч огонцім огоьц ощ ,овил
-ирп ,05 ьситинвопив ьцясім зереч олам
-івс у минчепзебен ваватс нів об ,иларб
.икитілоп іт
-шоротом є ітад йіц у ьсощ — 6161
інд ан ,яллаворп ясьтєаничоп юен аЗ .ен
,долог ,инйів ,юлоб икирк і чалп огокя
олуб яттілотс етяцданміС .изором ітюл
-ирТ .имазором иминавучен енелпохо
-їуР ,аниччиньлемХ ,анйів янтілитяцд
-нїарку юонищвоксоМ яннабрагаз ,ан
хикьснїарку яннеловеноп і ьлемез хикьс
-ордіВ йедюл ялсіп вошйирп отх ,іТ .шуд
юовом ясилавувогулсоп ен ежв ,яннежд
-іЛ .илавунафорпс її инов :ешріГ .віхатп
-ерЗ .юорутаретіл отсорп алатс арутарет
.енчів ен ощін ,єаним есв ,юотш
.янвіп мосолог ьтичиркорп кір 7102
-ом іцванз ебес илавизан кат ,идрялйаГ
,янвіп моловмис мїовс иларбо ,віхатп ив
.увярмет унчін єянагорп йикя ,ахатп
едйорп огонсаЩ анЯ ітремс яцинчіР
,вікиньлавунаш огой ,саН .юонечімопен
-од і мяллисуз мишан икядваЗ .акьнемж
хачивеноБ ілес в ідаморг йікьсьлиморб
-ед з канз йинтя’мап укор огоьц илирдів
,ет еЦ .”яцарп і адварП“ — атрубреГ мозів
-АРП І АДВАРП :місу ман онбіртоп ощ
.иниравт дів унидюл єяліддів ощ ,еТ .ЯЦ
-жомьлевонсЯ ,ірим у етйавичопС
!йин
7102 ,1 ьнечіС

6 1 6 1 : m a i ro me m n I
і асетнавреС ,аріпскеШ ировт ісв об ,автц
.інаворфишаз — атрубреГ акялмез огошан
,віхатп юовом юонавз кат інасипан иноВ
хиц иротвА .онечартв ежв їокя од ічюлк
итавиркдів анжом ен :ендо иланз вітскет
-уркереп її салгівен об ,умок-анзоб унитсі
.омодівс — кинсимволз а ,омодівсен ьтит
умелборп итишірив ежом ен овтсдюл ісоД
-авадв ич иманемі имінхї ічер итавизан —
.яннавуксам од ьсит
-авужородоп угомз вам йинсаЩ нЯ
-ноЛ у вуб ніВ .тамолпид кя мотівс ит
-кеШ исє’п иларг мат илок ,ідот інод
мосіснерФ з яситачіртсуз гім ніВ .аріпс
отагаб ежуд огоьн у микя з ,монокеБ
рохив випохдіп огой ізарП У .огоньліпс
-іртс ясвяоб омас кат ніВ .умзитьлуко
-іртсуз ,ончерепзеб ,і ,момелоГ з ясит
-оваф ,іД моножД митинеманз із ясвач
вичаб ніВ .афьлодуР аротарепмі мотир
-итнатсноК ,увксоМ ,недйеЛ ,миР :есу
-агинк ясвивакіц ешрепйан ед ,ьлопон
-овс іжем аз огой илевив ітшерв ікя ,им
ьтсачу варб ніВ .мєогзі илиборз і алок ог
кя а ,тадлос йитсорп кя ен ела ,хавтиб у
-уг їедІ .итавуборпс ец і вітох об ,рацил
-ер ан ясилунхвотшан ітшерв умзінам
,яситавохс гім ен нів їокя дів ,ьтсіньла
-жом мокліЦ .сетнавреС ич ріпскеШ кя

-ялгив икиннемьсип ішні ісв ішокзор
.имишіндіб ьтюад
.сетнавреС ьлегіМ ремоп інвреч У
ноД“ оговс васип ніВ .олімузорз есу туТ
ишвитартв ,іцинзя’в йівогроб у ”атохіК
-утс нів укя ан ,унишрев і ,угон інйів ан
-инк огоЙ .итязв ежу гімз ен отхін ,вип
-іл ,ітсончиткарп яннечерепаз ец — аг
ніВ .идалв і ітсонсалв ,яннавунсі огонйін
-аз — ічнамаЛ зі мерациЛ мїовс із мозар
.хинеждвиркс і хинежавенз хісу кинпутс
-навунсі уснес итадан бощ ,вошйирп ніВ
.ітотсі йівиж йінжок ян
ілес у ,яндург 13 ,артсевьлиС ан А
нЯ ремоп ялиморбоД олок хачивеноБ
огондож вадив ен йикя ,трубреГ йинсаЩ
,тангаМ .менемі минсалв діп уровт оговс
-татС .овтстангам огой олажаваз умокя
іліжобуЗ .ін усутатс ела ,ясвубзоп нів вік
оварп илам ічитхялш ,огьладі ,ирйавксе
інмйанирП .ін — іжомьлев ,ьтсічровт ан
.момінодвесп діп итасип илисум
-илремоп амоьрт жім огоньліпс оЩ
йикя ,уснасенеР имьдюл илуб иноВ ?им
-сор ед ,удас огоншип огоьц ,видохдів ежу
ен илокін иМ .інйурто і ,идолп іщюліц і ил
илімузор кя ,кат вітскет хінхї омєімузорз
.ьнанз енкарбаз отсорп маН .икинсачус хї
-орорп інхї орп ьситадівод омежомз ен иМ

,КЯТУГАП анилаГ
-веШ .Т .мі їімерп їоньланоіцаН таеруал
акнеч
6161 ясвивяив минтя’мап і минвиД
-аз ончотатсо ідоТ .автсдюл ялд кір
-оп ец ісв еН .уснасенеР ецнос олшй
-варпс зараз ьтюачімоп ен кя ,илитім
ьтумитавюнімз ікя ,йідоп хивилжав ід
У .ьтілотс хинпутсан жводорпу тівс
-азйан ,ріпскеШ мяьлїУ ремоп інтівк
-івс огонрутаретіл ьтатсоп ашівокдаг
-ясод вілс огой сапаз йивокинволс ,ут
огот ялд анавучен чір — чясит 02 ваг
-ерп іц ісу васипан нів ен ич ніВ .усач
-олог — исє’п і имеоп ,итенос інсарк
ьтижав вічатич ялд елА .агиртні анв
ікьсдюл итяндіп вімуз ріпскеШ :ендо
їєіц ілт ан і уловмис янвір од изарбо

!?илубаз ен ив ,анйів сан У отунусу увом укьснїаркУ
-диг єатс ілад а ,огочін й ибін уктачопС
.ок
,інїаркУ в віцнїарку єамен ежвеН
?біртопен йец итавюлснарт ьліпсоп бощ
?чін і ,ьнед І
?илубаз ен ив ,анйів сан У
-оп еД ?віцйіб хишан орп ічадереп еД
?хин орп іжатропер еД ?яннелвородз
-ереп і холтом йикьсйісор йиньліцуС
.ухолтом огокьсйісор ивіпс
-адарг і имакнат итипохаз илгомз еН
-аг і розівелет зереч ьтююлпохаз от ,им
.итез
ьтюапах вілібед икьлікс ,иличаб иВ
-вомокьсйісор УНВОТШОКЗЕБ укнарз
-акС ?”ітсєВ“ утезаг уншудокьсйісор і ун
?енвотшокзеб ьсощ єавуб ич ,інем ьтіж
.мат емас І .оньливарП
-исп кір аз ясвишьлібз візар ічясит У
-сур ,иМ“ :віцнїарку ан ксит йинчіголох
-тіщаз і итоіртап єсв ,ілєтиж єинчизяокс
ман оварп єтєємі ив єокаК !иніаркУ икін
єтідІ !?увом юукьсьлєс ушав ьтавизя’ван
єН !йоніаркУ йоксніарку йешав с ьнєп в
-око в ілінг і надйаМ ан ілідохив им от аз
-изяван ,ікицан єитялкорп ,ив ибош ,хап
-ьнеторок ец — ”!кизяодєн шав ман ілав
-ирП .їіцатнемугра )тсімз( сиспонис йик
-андо ьнірок амрадеН .їонвисерга умоч
ізатске умонсідар у тут І .яісерга — йивок
-окссур“ ,оньлачеп кя чох ,ясьтюатілпс
-лопо ікьстситарапес і ”итоіртап інчизя
-ся ”яннітелпс“ ец елА .уноднагуЛ іцнеч
— утсихаз юорбз ушан ан єузакоп он
.урутьлук і увом укьснїарку
йивон йиавомярпс і їен ан емас І
,мит йинчепзебеН .”вогоб хікссур раду“
.йинавоксамаз і йичузвоп ощ
і іщьлоП ,їіхеЧ зі ясвунревоп онйощ Я
-сур ьтююлснарт ен ьсумоч мат — їіртсвА
і ,відоран і вісач хісв акімок огончизяокс
-йіртсва і вікялоп ,віхеч зі ясьтюуктибз ен
.имашнемретну хї ьтюажарбоз ен і ,віц
?инйів мат єамен і умот емас ,ежоМ
ен“ ощ ,ет орп итавузакзор аберт ен І
-ні ан инкмереп оба ,ясивид ен — шечох
.”тенрет
удоран % 09 елА .ясюлвид ен ет Я
ясомєувид есв им А .онйал ет єавижопс
ан і ,інїаркУ в ”ковос“ йищуримвен ан і
.игнитім ікьснїаркуитна ікьстситарапес
кубсйеФ
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!уріфе огончіровон з

КИНРІЛ окшаС
.єюов анїаркУ
ютсіненвепв з омидохв кір йивоН В
.ізомереП в
черепусВ .омїотсив і иляотсив иМ
-атартв і мопиркс зі ,уламоП .маросерга
.ухур комярпан — енволог тут елА .им
:ітодкена в кЯ
?окелад анніллаТ оД —
.іН —
?итсіс азов огошав ан анжом оТ —
?етезевдіП
.йадіС —
-лаТ од а ,омедї инидог івд ежв иМ —
-лаТ од ич ватип ж Я !илахїод ен ещ анніл
?окелад анніл
.окелад репеТ —
,анидог анжок ,ьнед ,ьцясім нежоК
єяладдів ”арім огокссур“ зеб атижорп
.їонвохуд і їовокьсйіВ .їіцапуко дів сан
-іншартс яіцапуко анвохуд умочирП
єуждороп анов емаС .ашінпутсдіп і аш
од ьтсиванен і юіцаробалок ,мзитарапес
.инїаркУ і віцнїарку
-об кір ,кір йикжав йикат ишвижорП
ішан илуниг умокя у ,кір ,инйів і ибьтор
ьсощ ощ ,ясвавідопс ,икинсихаз-инїов
-ефс йіт у б ачох ещарк ан ясолинімз
ясьтедЙ .итинімз ешінбіртопйан укя ,ір
-йан онов об ,яннечабелет орп ешрепйан
є і удоран ьтсімодівс ан єавилпв ешьліб
.інйів йіц в юєорбз юошіньлисйан
і річев ьсев иланакелет вакимереП
аз жін ,ешріг олатс :чін унчіровон юсв
-елет з алкинз анїаркУ .ачивокюднаб
.місвоз анарке
-орп йивон йинещупаз ощ ,ондивечО
.”яливх агурд“ анавз кат ,їіцапуко тке
-аркУ їокьснїаркуен иводубоп з ткеорП
і ічадереп інчизяокссур іньліцуС .инї
-ил ьтичувз авом акьснїарку хикя в ,уош
ич вікрудирп ьсохикя яннечанзо ялд еш
хикялісв унілатфан з илагятивоП .вітоіді
ен ибіН .анйал утшер і вілоді хикьспацак
-ереп кя ащивя огокат ідорирп в єунсі
!яннавюлбуд і далк
вікинсихаз итам етечох ив хикЯ
-йісор ан йетід етєувохив ощкя ,инїаркУ
?іспоп і хамьліфтьлум хикьс
-ун ен саВ .”ромуг“ — амет амеркО
-арку ”їіцазілатравк“ їоньліцус дів ьтид
?уротсорп огонйіцамрофні огокьснї

.хатовк хинвомокьснїарку в убертоп илевод імас иланакелет ішні ат ретнІ кЯ
ен ілагазв )ецсім ет-51( унатйаГ то а ,інсіп
.илисорпаз
-уб вікавіпс укзин ощ ,видоп єакилкиВ
-йісор мї юожуч итавіпс онавожагнааз ол
ешил ен илавіпс юокьсйісоР .юовом юокьс
-уб ,киліБ інвомокьснїарку омотип ьсилок
,йикьсволзоК ниначилаг і кароЛ акнивок
-мерЯ яіразаН акчод анвомокьснїарку й а
-очирП !акьсничуБ ялатаН ьтіван і ,акуч
-авувтрежоп икавіпс хикя идараз ,інсіп ум
ялд івотьлук ен кяін жа ,юовом юондір ил
,услА юнсіп алавіпс кучмерЯ .М :віцнїарку
.”юншив ююнмиЗ“ — О роткаФ
-нІ трецнок ощ ,яннежарв ьсолалкС
-арку їіцакіфисур юіротсі єуртсюлі арет
-іфисур дів :татьлузер йинажаб її ат віцнї
-еч — кароЛ і киліБ ”х-09 вікавіпс“ їіцак
і аниначилаг хишдолом юіцакіфисур зер
-еч — кучмерЯ і огокьсволзоК икнивокуб
sdiK laeR віктілдіп хинещйісорз закоп зер
в ен( хинчизяокссур % 68 хикьснітуп од —
-имодів онвад амоьрт зі ,)інецс ан кат ,ОТА
-ог ялдаз — ”имяцнїарку иминсутатс“ им
віцванокив хинрялупоп хинсачуС .ясьтид
.олуб ен — АКУНО ж їєіт тлатшк ан
— ін ич іловомим — иланакелет ішнІ
інамиртдіП .юіцнеднет унраген иламиртдіп
-ицепс мї иличяддів ”исюлП“ мовтснїарку
-оп жет VTCI і БТС ,”молатравК“ минчіф
-акзор — сіноТ ,уош інвомокьсйісор илазак
.огокьсніздобО …орп мяцнїарку вавуз
вічадялг ьтсішьліб анвомокьснїаркУ
-юам ,їіцаврезер у ьсалинипо ертокв ежу
КРТ оба ”й-5“ ешил итадялгереп угомз ич
ич КІЗ оба ,їіфоС юєіцялснарт зі ”вїиК“
єамен хикя ,иланакелет ішні й ”урутьлуК“
.БТ укілереп умонтраднатс у
-діп — ьсумоч в а ,ешіньлатурб іладеД
й юовом юокьснїарку яннавутхен енелсерк
-сид ощ ,мокиннич є іріфеелет в имянсіп
віланакелет хиндіворп вічадялг єунімирк
-хї ичюяньловодв ен ,юоканзо юонвом аз
угурпан єюлисоп ,вітипаз хинрутьлук хін
-ьліпсус єюлокзор — ,ежто а ,івтсьліпсус в
-орпаз ешиЛ .ученжоров єакилкив ат овтс
їокьснїарку утсихаз огонвитизоп яннеждав
-нїарку итавутярв ентадз итовк зереч ивом
-он в улокзор огонвом дів овтсьліпсус екьс
.іцор 7102 ,умов
кубсйеФ

ЙИННІРУК йіскелО
в ьнесіп хинвомокьснїарку котосдіВ
-ос зі інсіп ирт оба % 8—7 валкс уошретнІ
.акор
-даморг яннерубз івозарондоен ирпоП
— вікор 6102 і 5102 ічон інчіровон у ітсокьс
-итсупирп иланакелет ікьснїарку індіворп
-окс енсимван ж ич …колимоп хиратс ясил
!?іченжоров їонвом юіцаковорп илї
7102-яччіровоН мовитизоп минвеП
ан ітсонноказ яннамиртод ьсекя чох олатс
-офонїарку яннерубо евосаМ .іннечабелет
йинводілсоп і акінпаЦ ФР з ”аротка“ юєіб
ударцаН илунхвотшдіп вилпв йиньліпсус
в атсишар огоьц закоп итиноробаз УБС й
-аміз ясмойатсО“ уошелет умокьсвіретні
мачадялгелет вин ретнІ мас ощ орп( ”ьтав
-яив кя ,кінпаЦ тсишаР .)атявс жводорпу
і — ”имаргорп мохявц“ ясвавуналп ,ьсолив
ясвировтереп уош зі кинговретнІ огоьн зеб
-орп умоч ,яннатиП .ьнесіп укзіран ан отус
-оповарп ан емас виватс ланакелет йиндів
.митиркдів ясьтєашил ,акиншур
-іп од илкинив яннатип ішіннедоболЗ
-еркоз і 71-утрецнокретнІ їоводалкс їоннес
-іпс химерко ат вом яннешондіввіпс од ам
зі иланулорп ощ ,ьнесіп 04 окьзилб зІ .вікав
-арку ,янчіс 1 инидог ї-1 од яндург 13 03.22
-амоноП .О :”иртем“ ешил илавіпс юокьснї
-СІП ИРТ огоьсу — кілваП .В ,КІТ ,воьр
—4( ьнесіп ешьліБ .)!( уріфе % 8—7 оба ,ІН
ич юокьсйілгна илавунокив )% 51—01 оба 6
-іп % 58—08 атшеР .имавом юокьзуцнарф
-инад аз ,юадагаН .інвомокьсйісор — ьнес
-адялгелет хинйіцнетоп % 07 ьнавутипо им
-ан і увом укьснїарку юондір ьтюажавв віч
-ат усабноД і умирК віцнакшем дерес ьтів
-оьліц жоТ .% 8—7 жін ,ешьліб ончанз хик
є юовом аз утрецнокретнІ юєіротидуа юов
инойар інавопуко ен ьтіван і анїаркУ ЕН
.нітуП мас ощ абіх а ,усабноД-умирК
-хї ат вікавіпс уробод од і є яннатипаЗ
-сіп ісв ен ощ ,олімузорЗ .ураутрепер огоьн
укор оговоН й угінс ,имиз ясилавусотс ін
жот — )ішні ,иріфмеЗ ич реШ інсіп то-кя(
-сибосО .мотнемугра итавугулс ежом ен ец
-іретирк є ен жокат — яцванокив хіпсу йит
-ив )іннечаборвЄ ан ецсім 2( кароЛ інА :мє
-сім єт-3( чивенгО аталЗ ,інсіп івд аланок
ирт жа — )ецсім ет-21( адобоЛ ,ундо — )ец

!огоЙ омівалС

!ясвидоран сотсирХ

ахраіртаП янналсоп енявдзіР
а т е р а л і Ф и н ї а р кУ - и с у Р ї є і с в і о г о к ь с в ї и К
єагялоп яттиж огонмез снес елА
й ітсондеварп у а ,інніпрет в ен
-до од нидо івобюл в ,ітсечогалб
-деварП .агоБ од івобюл в і огон
-юл яттиж ьтсівитсалв ец — ьтсін
і єаджартсвіпс анов илок ,инид
єунокив і ,минелоденз єавучвіпс
-аркУ .икзя’вобо їен ан інедалкоп
-ан З .аважред авибюлорим — анї
мат — ,адварп ед ,мат а ,адварп им
-ереп иджваз мат — гоБ ед а ,гоБ
-еп ушан в омирів им умоТ .агом
!угомер
!иртсес і яттарб ігороД
-видоран огоч ялд ,омйатя’маП
ивіД їотявсерП дів йижоБ ниС яс
А .іречеп йікьсмєелфиВ у їіраМ
-сирх микилев миц зі сав юатів я
-сирХ авдзіР мотявс микьсняит
із юатіВ .мокоР мивоН з і оговот
-еП инїаркУ атнедизерП мотявс
,удаР унвохреВ ,акнешороП арт
-йорбЗ ішан ,дяру йикьснїаркУ
-сихаз хінжум і хинрів ,илис ін
ен ікя ,инищвікьтаБ їошан вікин
огонсалв оговс ьтіван ьтюудокш
-ялмез хишан хісв юатіВ .яттиж
-оьсв оп хиняісзор ,віцнїарку-вік
в ,іданаК в і іциремА в :утівс ум
ьтялбюл ікя ,їілартсвА в і іпорвЄ
ьтюагамопод і унищвікьтаБ юовс
.йї
-оп інд інявдзір інсідар іц У
,юлетисапС умошан омйукяд
-сирХ усусІ умошан удопсоГ
од янняідогалб огоЙ ісв аз ,ут

,мяритсап мивибюлогоб ,мяритсапіхра миннещявсоерП
ї о к ь с н ї а р кУ м и н р і в м і с в а т у в т ц е н р е ч у м о н с е ч
утахраіртаП огокьсвїиК ивкреЦ їонвалсоварП
ремоП .оньліворбод жет
-гомереп бощ ,огот идараз
у ьтремс мяннісерксов ит
.ідорирп йікьсдюл
ьтюам идюл ісу репеТ
-оп і урів зереч ьтсівилжом
-ірг дів яситащичо янняак
-дапсу і ондеварп итиж ,ах
-раЦ енсебеН итавувок
-тиж еннежалб енчів і овтс
-ан в илок ,сач едйирП .ят
-ежомереп едуб халіт хиш
-ьлагаз зереч ьтремс і ан
.хивтрем з яннісерксов ен
,сан ялд вишревз ец есУ
зереч йижоБ ниС ,йедюл
їотявсерП дів яннеждоран
-дзіР б олуб еН .їіраМ ивіД
б олуб ен — оговотсирХ ав
-ремс і ахірг дів яннісапс і
-дялок хинявдзір в умоТ .іт
-ар ,йО“ :омєавіпс им хак
йижоБ ниС ,елмез ,ясйуд
.”!ясвидоран
овдзіР єуктявс анїаркУ
-ому хиндалкс у евотсирХ
,анйів едй ісабноД ан :хав
-оп икчод і инис іщаркйан ішан
идюл ,инїаркУ юлов аз ьтюарим
-ів єакилказ авкреЦ .ьтюаджартс
.хяннаджартс у янніпрет од хинр

-сирХ сусІ шан ьдопсоГ ,йижоБ
ан яннаджартс віпретереп ,сот
-ошан идараз оньліворбод ітсерх
ремоп І .ахірг дів яннеловзив ог

у минбідоп єатс і юодорирп
.ахірг мірк ,сан од умоьсв
ат яттиж кя йижоБ ниС
,юонидюл ишватс ,анитсі
-івс яттиж унйат ман виркдів
им огоьН зереЧ .инидюл і ут
тка йиннещявс орп омєанз
-омесв юелов утівс янніровт
орп омєанз ;агоБ огоьнтуг
-орп йинневтсежоБ ощ ,ет
-адоран ,мотівс єурек лсим
ощ ,юонидюл юонжок і им
-тремсзеб єам сан зі нежок
-тиж енчів єунсі ощ ,ушуд ун
-юл є яттиж юовонсо ощ ,ят
ісв ощ ,вобюл є гоБ об — воб
об ,юодорирп аз інвір идюл
і мижоБ мянніровт є инов
.юобос жім имяттарб
-оБ ниС ,ьсишвилітВ
ман вазакоп икьліт ен йиж
-ан у валодоп а ,яттиж ьтуп
-ич микЯ .хірг ідорирп йіш
-ірг ішан ебеС ан вязВ ?мон
аз ьтсіньладівопдів зереч их
ан итязВ .могоБ дереп хин
ец — ьтсіньладівопдів ебеС
-наракоп хин аз итсеноп єачанзо
-ов з ,сіноп яннаракоп іц ніВ І .ян
,йедюл хиншірг дів ела ,їожоБ іл
ниС .ітсерх ан огоЙ иля’пзор ікя

мапоксипєихрА миннещявсоерП і миннещявсоерпокосиВ
умонсечесв ,мапоксипє мивибюлогоб ,матилопортиМ ат
минелбюлзов ,увтсешаном умонбодоперп ,увтсневохуд
мищус ітівс у хяннелесоп ан ат інїаркУ в ,мартсес і матарб
-ишьлаф мовилпв діп ,ітремс юод
інхерб й автсьлисан ,вікжоб хив
-онсалв снес єачартв ,ітшерв ,ат
есв об ,артваз ан юідан ,яттиж ог
.індогоьс ежв хачо її ан єаримв
-сирХ овдзіР омйуктявс умоТ
ощ ,ялетисапС ичюаксупв ,евот
мишан є ощ ,есв у ,ясьтєуждоран
-оЙ омйатрогО .минневоркос
-отсибосо огошан имакшюлеп ог
-тиж огоньліпсус ат огонйеміс ,ог
-иж юошан огоЙ омйавіргіЗ .ят
омйумярп онжавдіВ .юорів юов
-ердум кя ,юєідан юошан миН аз
ешан йаХ .юероз юонявдзір аз іц
-жін енелтівсо едуб яннедогоьс
сан ан єавилив укя ,ю’вобюл юон
.ятиД енневтсежоБ
оміжереб іттиж умотсибосо В
-атС .орбод омінич ат ахірг дів ебес
-тиж ат икмуд ішан бощ ,ясомйар
.могоБ іненвопс илуб яннешір івєт
інжилб ішан ісу бощ ,кат омівиЖ
-едй об ,іжоБ итід им ощ ,иличабоп
-івопаЗ огоЙ і моволС огоЙ аз ом
-атсбо хивєттиж хиндалкс У .имяд
ьдопсоГ ощ ,омйавубаз ен ханив
юонжемзеб юєовс ьтибюл сан гоБ
-орп ішан аз ашьліб акя ,ю’вобюл
ішан аз ашіньлис ,ічадвен і ихам
-ох ьцеровТ шаН .иниворп ат ихірг
-тадз илуб сачкясвоп им бощ ,еч
яттиж в итисонв вобюл огоЙ юц ін
-отс хишан в її илавюлітв — хишні
евотсирХ овдзіР .хакничв і хакнус
у“ яідоп анчиротсі икьліт ен ец —
,1 .кЛ( ”огокьсйедю ярац ,адорІ інд
анвохуд ец — евотсирХ овдзіР .)5
-тусирп їожоБ їоннатсанзеб яідоп
ьтим унжок в ясьтєюлітв акя ,ітсон
-юнсйідз акя ,іцсім умонжок ан і
.інем в і енем ялд ясьтє
іттиж умонйеміс умошан У
-обюл в итиж умоьсу в ясомйаратс
,етйатя’мап ,икьтаБ .ідогалз й ів
ьтяровт итід ешітсачйан ощ

укя ,ьтим унчиротсі юц
-авижереп онробос им
-сапс ежом“ ніВ ,омє
зереч ікя ,хит иківоп ит
-утсирп агоБ од огоьН
иджваз ніВ об ,ьтюап
-аз хин аз бощ ,йивиж
-єатич кя ,”яситапутс
-ервє од інналсоП в ом
ьсилок кя елА .)52 ,7( вї
-ертоп сусІ імєелфиВ у
,афисоЙ ат їіраМ вавуб
тівс у огоЙ илсенв бощ
індогоьс кат ,инидюл
-сирх ,сан єубертоп ніВ
-очясит огоьтерт няит
-ів юєовс им иба ,яттіл
-оЙ илидаворпв юор
унсачус ,тівс шан у ог
-аН .урутьлук і юіротсі
-сирХ итсевв омисум ,ешьліб ьтів
-ан ялдаз огоннеджор індогоьс ,ат
-осо иктуказ ісу в ,яннісапс огош
огоньліпсус і огонйеміс ,оготсиб
-уб і итйівв идут ечох гоБ .яттиж
кандо ,мінтусирп отсибосо мат ит
-ан ан єакеч і юлов ушан єажавоп
.огоьН од ьтсітиркдів уш
агоБ яннеждоран ец — овдзіР
огожоБ аниС яннечолпов ,інем в
умєом у ,їіротсі йівєттиж йїом в
ич минмечкін микя иб чох ,іттиж
.ясолавадив інем онов миндалкс
-супв — ьтижелаз сан дів жоТ
-аз оба ебес од атсирХ асусІ итит
ец кя ,іревд миН дереп итинич
еД .імєелфиВ у имадзїаз зі олуб
єавижо есу — ьтюамйирп агоБ
єавиркдів отХ .ясьтєюлвондів і
,юідан єумирто ,ецрес єовс умоЙ
яннавунсі огонсалв снес йивон
-апван І .умоьнтубйам в і індогоьс
-суп ен ич ьтюадикив огоЙ ед ,ик
-ьтєаддіп ,єаримваз есу — ьтюак
.їіцпурок й іводапеназ ,юннілт яс
-алв діп єавубереп анидюл маТ

-дюлогоб огокат івонсо аН
єанз йіншивесВ удівсод огокьс
я умоч ,ьтилоб енем ощ ,ет орп
-онжок єанз ніВ .юідар ич учалп
-івс яцнік од жа ощ умот ,сан з ог
і юонидюл з итиж єужводорп ут
-жартс єужводорп ніВ .інидюл в
-рет умокьсдюл умонжок в итад
-ар юошан юонжок єідар ,інніп
-жок в итаримв єужводорп ,ютсід
-уб єужводорп ,умонтремс умон
минежинирп і минавуділсереп ит
тівс йинсачус укя ,ібосо йінжок у
ец — овдзіР .єажавенз і єадикдів
-олпов ,інем в агоБ яннеждоран
-єттиж йїом в огожоБ аниС яннеч
иб чох ,іттиж умєом у ,їіротсі йів
-ов миндалкс ич минмечкін микя
-тиж єом жоТ .ясолавадив інем он
об ,снес єам ізар умокя-ьдуб в ят
-атс иківан ,етсибосо єом є ощ ,ет
!митсибосо огоЙ і ол
-ан ьдопсоГ-сотсирХ індогоьС
-оран огошан їіротсі в ясьтєуждор
,сан ялдаз“ ивкреЦ їотявс огой і уд
У .”яннісапс идар огошан і ,йедюл

-ніровт мїовс із ясьтид
-ьтаБ йичялбюл кя мян
-оЙ бощ ,єабд йикя ,ок
ощ ,есв алам анитид ог
яттиж ялд йї енбіртоп
-солірз од утсорз ялд і
-оП і зарбО огоЙ ан ,іт
-ерП ітатсоп в А .убод
ніВ іцидорогоБ їотсич
-ам чилев ман єялвя’бо
-салв ясьтилід акя ,ірет
-севирп бощ ,моліт мин
ьнед і ,тівс ан унитид ит
-дів й ітсонжін у чін ат
,юен дан єавуч ітсонад
-ивйан її ичюуворадбо
-уд їєовс ималис имищ
-івс минвохуд мїовс ,іш
-огалб миненвопс ,мот
.ахуД оготявС ітад
,йижоБ ниС йиндоронидЄ
-онитсі агоБ дів йиннитсі гоБ“
,яцтО оговс юлов ичюунокив ,”ог
-итавушонив і яситачаз вітохаз
-окьсниретам у віцясім ьтя’вед яс
-ен йісв у яситидоран ат інол ум
-орирп їокьсдюл ітсокбалс й ічом
.роп( ”ишвянйирп абар див“ ,ид
-юл ватс отсорп ен ніВ .)7 ,2 .лиФ
-дюл юсв ебес ан вязв а ,юонид
ьтсінсихаззеб і ьтсівилзарв укьс
-еп отсибосо ,мялвомен ишватс ,і
,икепзебен й іщондурт ісу вижер
У .мяттуб микьсдюл з іназя’воп
ан вязв иджвазан гоБ ісусІ ітсирХ
-уб“ омевз ощ ,огот утонвоп ебес
-дюл ирімив ісу — ”юонидюЛ ит
-ев огой юєісу з яннавунсі огокьс
огой юєісу з сачондов ела ,юччил
.ютсінчитамард
,юонидюл ватс отсорп ен ніВ
-зарв укьсдюл юсв ебес ан вязв а
ишватс ,і ьтсінсихаззеб і ьтсівил
ісу вижереп отсибосо ,мялвомен
іназя’воп ,икепзебен й іщондурт
.мяттуб микьсдюл з
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!иртсес і яттарб ігороД
!ясвидоран сотсирХ
!огоЙ омівалС
,юідоп омєуктявс им увонЗ
-от вікор 0002 даноп ясалатс акя
ясвандє’з йижоБ ниС илок ,ум
-сопА .юодорирп юокьсдюл з
юокилев“ ец єавизан олваП лот
-вивя гоБ :ятсечогалб юонйат
оЩ .)61 :3 .миТ 1( ”ітолп у яс
є гоБ ?”ясвивя гоБ“ :єачанзо ец
-идюл умоТ .йимидивен худ ,худ
.огомидивен итичаб ежом ен ан
-ичабоп анидюл бощ ,огот ялд А
-ан ,юонидюл ватс ніВ ,агоБ ал
ивіД їотявсерП дів ьсишвидор
-анз иМ .ахуД оготявС і їіраМ
ялвомен ясьтєуждоран кя ,омє
ьсо а ,икніж і аківолоч ітохоп дів
-іД дів йижоБ ниС ясвидоран кя
-імузор ен — ахуД оготявС і ив
-ан і олваП лотсопа умоТ .омє
юокилев яннеждоран ец єавиз
.юонйат
-оБ униС олуб аберт огоч ялД
-до в отбот ,юонидюл итатс умож
аниС ісатсопі йіндо в ,ібосо йін
— идорирп івд итандє’з огожоБ
-оБ ялД ?укьсдюл і унневтсежоб
,сан ялд а ,онбіртопен олуб ец аг
сан ялд умоЧ .онбіртоп ,йедюл
-ірг коділсанв ощ умоТ ?онбіртоп
хишреп ,ивЄ і амадА яннідапох
і ахірг имабар илатс им ,йедюл
.ітремс
-овзив ежом ен сан з отхіН
-ірг од ітсоньлихс дів яситил
умоТ !каТ ?кат ен иЧ .ітремс і ах
од івобюл їонжемзеб їєовС із гоБ
,ебеС єужинирп янніровт оговС
юокьсдюл юошан з ясьтєундє’з
ясолилесо і ,моліт олатс оволС І
огоЙ увалс им і ,иман жім
дів огондоронидЄ увалс — иличаб
юонитсі ат юттадогалб ,яцтО
.огоненвопс
41 ,1 .вІ
!ясьтєаджор сотсирХ
!огоЙ омівалС
-енвопс яцрес ішан індогоьС
.ютсідар юонявдзір юолтівс ін
,юонидюл єатс гоБ йинчівдерП
і итандєоп иківан унидюл бощ
йижоБ ниС .юобоС зі итиримирп
-есу ,атеразаН з ивіД монис єатс
-чімен ебес ьтибор гоБ йінтугом
ан итисон ясьтєад і юонитид юон
-итсирх ,сан ялД .хакур хикьсдюл
-нїаТ енненгабзен і екилев ец ,ня
є огожоБ аниС яннечолпов овтс
-соГ идорирп яннанзіп од мечюлк
-дюл од івобюл огоЙ ,агоБ адоп
їіротсі яннімузор ат удор огокьс
-акоп евотсирХ овдзіР .яннісапс
-ивоп имикя і гоБ є мик ,ман єуз
огоьН од іннелватс у им итуб інн
.огондо од ендо ат
-чівнокопс ан ичюадялгопС
-огобу в огонеждоран ,агоБ огон
-ол З“ :єавіпс авкреЦ ,іпетрев ум
-оківолоЧ ,иТ вошйіз огочтО ан
-неримс минназаксен і ,ечбюл
-тзобу ендорирпдан вянйирп мян
-итилесоп виловз ,идопсоГ ,иТ .ов
ясшєудог ,анитид кя ,і іпетрев у яс
-опсоГ і мецровТ ишвуб ,имьдург
-ердум юероз інедевирп умоТ .мод
-олоВ кя ,ирад ібоТ ьтясонирп іц
-егна й ихутсап а ,янніровтс іверад
ан авалС :ьтучилк і ясьтюувид ил
-идюл кя ,едй ощ ,івогоБ хатосив
ялідеН( ”яситидор юлмез ан ,ан
.)ирихитс інтилавх ,мовдзіР дереп
-иС яннечолпов овтснїаТ
яннанзіп од мечюлк є огожоБ ан
-юл огоЙ ,агоБ адопсоГ идорирп
-узор ат удор огокьсдюл од івоб
.яннісапс їіротсі яннім
-овс иман жім іннеждоран У
-ьлисесв аниС огондоронидє ог
й огомидив огоьсу ьцеровТ йин
-варп ман єавиркдів огомидивен
-йан ат ішівилжавйан орп уд
-ьтаб яннелватс инитсі ішбилг
-овоп ніВ .инитид їонсалв од вік
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!ясвидоран сотсирХ

!огоЙ омівалС

:ЬЦОРП вобюЛ
авдзіР од іцжетс аН
ділс йитсивраб ан ечохс кя ,хА
!итсапв інчіс в еліндологз окО
имиз їонворкзеб дересоП
…іжутс іцня’мур ан їопукс І
,им мєушокзор ірап у еЩ
.іжудйаб ,ьсо-ьсо ощ ,икулзор оД
…енялл окчяссолоВ …окчетіЛ
…угонокнот увьлам шечилк ирднам В
— енежодз ен ежв яцнос хяноС
…угород ан ьтинор изоьлс інроЧ
***
юозоьлс єавилпаз янд окО
йирток ,мокчотсил міннатсо аЗ
,юозорг йитиб ,йинелбюл мецноС
…ироп їєіц єаримУ
:итатипс ахитс ясьтилис ещ ніВ
..?атолоз — ощ ,енесо ,ит ж еД —
— итах од могороп діп ьтижел ніВ
…атсу ічяраг ьтунолох І
***
ниворп хинеромз іцьлап ічукеП
.алрог од йікріг ішуд ясилатсіД
алгротдів ітсодар дів убруж уратС
.нив хинявдзір ворк ачютокхалаП
!тявс-тявс :менеждів яндуб урамирП
юоволог з ьтсідар у ьсомирунаЗ
юовон ежв ецрес омє’вібо І
.тявС хилпет хивенчіс юоднялріГ
.суртанв коріз — авдзіР од іцжетс аН
…ортух єяс угінс — мортумалреп І
— октух ьтсівзеб в єакіт яттиж кір чоХ
.сусІ ясьтидоран об ,оншартс еН
***
коьнеп йивялхурт огоратс укоР
.имахом ечанен ,йилсорбо иманС
,корк ен ощ ,ела ,єагьлитукш ьнеД
.иман дан ечжин есв анявдзіР ашаЧ
:им иволог омєарибв ічелп В
..?єірз йіт ішач в ,идопсоГ о ,мат оЩ
имиз актсюлеП .янніпрет ихорТ
…єіргіз ен ела ,ьтитівсо ецреС
,йидух кираднелак есап окО
.илис дів ьнеджит ещ умокя итиЖ
— идук итанз ен єагьлитукш ьнеД
.йилимен умокя тівс ,миргіліп кЯ
— ,корк йинелмотв чох ,ежурд ,ясомпавК
!алтівкзор іцрес у їідан актівК
,коріз яцнів оп ,унявдзіР ушаЧ
.алтівс хакчеврев ан єаксупо гоБ
шрів йинчіровоН
,итон їончіровон з авіпс ецреС
.ецил ічаду ьтитівс юобавЗ
…итонтйец й ,иврен і — омас кат артваЗ
!ец орп медуб ен індогоьс икьліТ
— могурд ,юокниля ,могінс :ясомшіТ
!вомдереп хісу зеб ,вомен ешрепВ
могулп микьнесератс еро йивоН кіР
.вобюл і убруж діп яцрес ішаН
,уморг і ,ішит і :ман огоьсв едуБ
.ецил енділбоп жа — зілс і ухімС
…умодод енрев ен илокін ежв ьсотХ
.ец орп медуб ен індогоьс икьліТ
,мобілх ,юецарП !икьнодюл ,ясомшіТ
,акчимс юозоьлс ,микьснїаркв мобеН
,моділс юохітв аз ьтидох ощ ,моктумС
.акнарФ моволс і акнечвеШ моволС
!інчіровон — им :отявс об ж іниН
…інчів ен еж йеча — ілачеп икшорТ
:им ібос імас мєажабоп аТ
!имьдюл итуБ
анищвівьЛ ,инялбуД ещилес
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***
,инсаз ківан ,одіб ,ьдапорП
,йуділсереп ен ,йакіпод еН
,уділс і йашил ен ібос оП
!инйів їотялкорп ораМ
інйясо ьтунхрупс алирк І…
,іліт мінроч у ощ ,мецрес даН
!іліб-іліб — ,хинжомереп вінД
.інйів оп ежВ …ьсилок — ец аТ…
огоьнжородоп акинтатон З
…итакулбаз окгел кат інемет йіц В
.ечету акжетс і — кібв укорквіП
итакуд ітолоз аволС ен ибкЯ
,йитако киншянос — фосоліф ен І
.ечелп ясолилихс і б оля’вирП
,ишрепв ічо обен у ,шеді — кат А
.ьтрев і ьтурк юогон діп акжетс йаХ
,ишредбо йірм алирк іворк од ,шедІ
— ешрепв ибін алоквод тівс шичаб І
!ьдревт унйідан ан арів ьтидовиВ
ьнімаК
,анвадз усач івал ан ьтидиС
.ирогз лип — юонивис І
,анвалсзеб ароп алшйирп акаТ
!иратрат в яситок чох оЩ
інруд інйісомас — алоквоД
…андо тєус атєус І
інружа асеволс висівзоР
,ханит оп ечан ,хахув оП
— іщапорп інд І .сач йикилзеБ
.бол йичератс бо мохороГ
іщарп з юокваксилб єірм ніВ…
— бощ ,олінсіванз итітеЛ
уволоп унбірд ан ,икзурд аН
!йивиж онавадв рітсорп йеЦ
увонз молип минбірс итсапв І…
.иварт їонянсев укір В
***
— мін У .ененичдів онкіВ
…йинилождб і йивенулбя роХ
,инитид ішуд у ашит І
.мід йиндір єадйог укЯ
йамзор инсеВ !ятид етсоР
…унйачивзен укзак ечпеш йЇ
унйат укилев яттиж ьдопсоГ
!йамирТ — :мокчулбя енгятсорП
***
.исор їошреп ирватил ікнівзД
…кинів йиннос ясьтєугятоп уктук В
исолог ялоП .уквірок юоД
.иніп од ясьтялбуч і ясьтюагібЗ
,рикос атс хинбірс вом — вінемуртс роХ
…ілесев икпиркс ан оверд ьтушет оЩ
,рикабан ишвибз иніп укпаш ,І
.ілесо їоліб од ордів евилП
***
— иморг ьтюакихуб ,идід кЯ
…ісоб ьтядох абен іцвілод оП
ьнісо ежв — узинв ощ ,илубаз А
…имид ікріг і ірком ьтилетС
!иморг-икбурап илалрог й уН
…ічедолом ілерт ьсилідоп й еД
,ічелп ан ьтюадваз игон ж іниН
.имиз ухузап в ьситавохс боЩ
.анвопс ьсилахулсаН !ароП …ж оЩ
…укепс ан ьнакіран итуч ен ежВ
укелел огоьннатсо — ачюлк зІ
…анилад єатвок онбідаЖ
***
,енежодз ен ежв яцнос хяноС
…угон у агон мин зі воші чоХ
,енем имйібо ,отіл ебюЛ
…”угород ан“ медясирп іцчопукВ
ділсв юобот аз і — шедіп иТ
…етсачтівк ,енясор есв ясьтениК

-йясолтівс йахеН .игород івирк
-різ їокьсмєелфиВ янніморп ен
-тівс яцрес і ішуд ішан єюясо ик
!идварп і івобюл ,урим мол
омівалС !ясвидоран сотсирХ
!огоЙ
,тераліФ
йикьсвїиК храіртаП
инїаркУ-исуР їєісв і
,евотсирХ овдзіР
вїиК .м ,.р 7102 / 6102
ісв і інїаркУ ясв індогоьс єудялок
!ецрес екьснїарку ясьтє’б ед ,идюсу
-инзарп огоьншінин ьтсідар йахеН
-омереп ан юєідан сан єюнвопс ак
-идє йикя ,увотсирХ а ,ушан ен ,уг
-ив ощ ,ет итандє’бо ежомз йин
онйіданзеб індогоьс ман ясьтєад
в і кат ,інїаркУ в кя ,минандє’зор
.ітівс умокориш
-йан ощ ,етйатя’мап ,икьтаБ
агоБ зарбо ьтяровт итід ешітсач
їошав ,икнідевоп їошав івонсо ан
-ас їошав ,огондо од ендо івобюл
їовєттиж й ітсордещ ,ивтрежопом
.ітсодар
огонеждорановон омісенирП
од хакдялок хишан в ялетисапС
ич єумус індогоьс отх ,огонжок
-омілідоП .мінтомас ясьтєавучоп
-ев юотявС ат ютсідар юошан яс
-ог і йилгарпс отх ,имит з юереч
-дюл ат ітсовилдеварпс йиндол
отх ,хит од омйатіваЗ .игаву їокьс
-ижуч ан єавубереп ,йинензя’ву
-себен омісенирП .ізород в ич ін
і хиненароп од авдзіР олтівс ен
-тилом в омйадагЗ .хиннеджартс
єанзаз отх ,хиненолоп орп хав
-тівс орп агоБ од єалов і ьнащунз
-авз кат ан ималіртсбо діп їідан ол
-опуко ан ,яннавужемзор їініл йін
-їаркУ ідохС ан хяіротирет хинав
-тилом і имакмуД .умирК в ат ин
-анїов имишан з ясомйандє юов
-ан ьтюащихаз онжавдів ікя ,им
орп і омйавубаз еН .овдзіР еш
хї ан єакеч мянніпретен з отх ,хит
.умодод янненревоп евилсащ
ігород ,илуб ив ед иб чоХ
-ошдоломйан дів ,иртсес і яттарб
,інїаркУ в ич ,огошратсйан од ог
-рес огорищ із ,хяннелесоп ан ич
їончамс сав з умонжок юажаб яц
-отсирХ авдзіР тявс хилесев ,ітук
-неволсогалб і оговилсащ ат огов
!укор оговон огон
омівалС !ясьтєаджор сотсирХ
!огоЙ
ВАЛСОТЯВС †
умошраіртаП ирп ,івєиК в онаД
у ,оговотсирХ яннісерксоВ іробос
-сопа огоньлавхесв оготявС ьнед
,огоннавзовреП яірднА алот
огожоБ укор 6102 яндург 31

-едуБ .итоброкс і ітсодар аз ,сан
-орп ніВ бощ ,огоЙ итагалб ом
-ен і іньлів ,ихірг ішан ісу витс
-еп інїаркУ вавурад бощ ;іньлів
-олсогалб ;моросерга дан угомер
ьсев і уважред укьснїаркУ вив
-ор 7102 у доран йикьснїарку
-дє ,удогалз ,рим ман вавурад ;іц
-тиж в ясилавурек им бощ ;ьтсін
і ,хінжилб і агоБ од ю’вобюл іт
-од илидох им бощ ;инїаркУ од
ан илатревз ен і идварп имагор
-евоп їошав івонсо ан агоБ зарбо
-ондо од ендо івобюл їошав ,икнід
-сордещ ,ивтрежопомас їошав ,ог
-йувохиВ .ітсодар їовєттиж й іт
-епмасан ивтилом їорищ од хї ет
-оьсв У .модалкирп минсалв дер
-урод итід ішав ощ ,етйатя’мап ум
-себеН і мецровТ мимас мав інеч
илитсорз хї ив бощ ,мокьтаБ мин
-алс огоЙ ан і огоьН од івобюл в
ьтіровт інд інчотявс іц в емаС .ув
-имопс інсаркерп йетід хїовс ялд
-ом инов бощ ,тявс хинявдзіР ин
-окьсняитсирх ьтсідар итучдів илг
-од ьтсівилжом єад акя ,яттиж ог
.идзараген й іщондурт ісв итал
няитсирх ,сан єубертоп ніВ
-овс им иба ,яттілочясит огоьтерт
шан у огоЙ илидаворпв юорів ює
.урутьлук і юіротсі унсачус ,тівс
-тиж умоньліпсус умошан У
-оке хіншінин дерес овилбосо ,іт
-нєов ат хинчитілоп ,хинчімон
з ощ ,омйатя’мап ,вікилкив хин
дерес інтомас ен иМ !гоБ — иман
-ів йіц в іворк і ьнаджартс ,юлоб
-ов ьдопсоГ івдзіР умєовс У .інй
-отсі йот у ,індогоьс і ясьтєучолп
-од ман умокя в ,тнемом йинчир
-авудуб ,итаримв і итиж ясьтидов
ушан итащихаз ,итавуждордів і ит
итавукіл і агоров дів унищвікьтаБ
.яннедогоьс ат инишвуним инар
-отсирХ авдзіР ьнед у сан од еЦ
-аз зі олваП .па ясьтєатревз огов
бощ…“ :яттиж ітсотявс од мокилк
хяцрес у ьсвилесо юорів сотсирХ
інеждревту й іненіроказ а ,хишав
-орз ясилгоморпс ив — івобюл у
-иш її акя ,имитявс амісу з итімуз
-ибилг і атосив ,анижвод ,анир
-отсирХ вобюл уто итанзіпс і ,ан
,яннелвяу екясв єущивереп ощ ,ув
-ясу ьсилинвопс монич микат і
,3 .фЕ( ”юотонвоп юожоБ юок
.)91–71
інакилкоп ,иняитсирх кя ,иМ
хикьсьлегнавє од онбідоп ,індогоьс
-янйирп имишреп ощ ,вікшутсап
-исапС яннеждоран орп уктсівз ил
юен яситилід і тівс у її итсен ,ялет
енявдзір ец ичюунокиВ .мінжилб з
-есо ішан омйюнвопан ,яннадваз
-іпс юлмез ушан юсв ат имарх ,іл
йахеН .идялок їокьсвікьтабарп мов

— ітя’мап їоньланоіцан яннавохиВ“
.”тсихазомас йинволог от

-ер ьтсікьлік ”иматнемеле имив
-ьлім авд єущивереп хинавосерп
51 даноп алавирт ”актсиЧ“ .иной
-енипирп онйіціфо алуб і віцясім
КЦ орюбтілоП юовонатсоп аз ан
,укор 8391 адапотсил 51 )б(ПКВ
-ьлузер їЇ .илавирт їісерпер ачох
-дюл ітсонніц яіцавьлавед — тат
-унйурз ,идобовс і яттиж огокьс
-ьліпсус огокьснядаморг яннав
хинчитілоп і хикьсдаморг — автс
-ан ,вокрец ,даморг ,йіцазінагро
-ерпер втреж ьтсікьліК .ї’міс ьтів
-їаркУ в удолог і йіцатропед ,йіс
-діп ен идалв їокьцєвос исач аз ін
-зилбирп еЦ .укнухардіп ясьтєад
.удоран огокьснїарку анитерт он
-арку кинділсод йикьснакиремА
-ип сйеМ смйежД їідегарт їокьснї
-іцос — анїаркУ яншінин ощ ,вас
-ин а ,ялмез анелапив ончіголо
нів инїаркУ їіротсі доіреп йіншін
.”йиндицонегтсоп“ кя вачанзив
-келетні усецорп ,укмуд огой аН
удапеназ огоньларом і огоньлаут
-оп ат автсьліпсус огокьснїарку
-омз ен яннещвоксомз огошьлад
-ологорп ьтіван итинипуз олг
-ет ешил І .ітсонжелазен яннеш
,РСРС яцинмєокдапс илок ,реп
-ревдів ьтинич ,яісоР акьснітуп
-ред їокьснїарку иторп юісерга ут
яцил з її итретс ичунгарп ,иваж
в итунгятв ,віцнїарку ,сан а ,ілмез
-їаркУ ,”рім йікссур“ йинрамирп
інсачус ішан ісУ .ьсалуникорп ан
їокьснинатас коділсан ец — идіб
-чизіф алуб їокя сач діп ,їіцкелес
анитсач ащаркйан анещинз он
-ра андораН .удоран огокьснїарку
акьснолбЯ анилаГ инїаркУ актсит
-ів ан хінтусирп угаву илунревз
-зіп а ,їокьсвоксом ьтсиванен унч
-мі їокьснядар ат їокьсйісор ешін
-орвє з огонбюлоньлів од йіреп
-идарт иминрутьлук имикьсйеп
-еН .удоран огокьснїарку имяіц
їоньлів і утівс огоньлів од ьтсиван
-йіза яц алсорз йірток ан ,инидюл
ондялготівс юттус юєовс аз акьс
-йаркзеб ан аметсис анратілатот
-епмі їокьсвоксом харотсорп хін
йетремс инойьлім алсенирп ,їір
-оран юен хинеловеноп хісв ялд
.індогоьс і есеН .від
-мус алшйідан имянД .S .P
ікьснітуП .їілераК з актсівз ан
-ан діп илавутшерааз БГК-БСФ
огонводілсоп модовирп минамуд
огокьснілатс віничолз ачавиркив
атсмоП .авєіртімД яірЮ ДВКН
-абаз ен вітсінітуп-вітсінілатс
…ьсалир

хялш йикьснїаркУ

и н ї а р кУ ь л а ч е п а к ь ц е в о л о С
,инїаркУ иторп їісоР инйів ”їон
йірогирГ имінтусирп з ясвилідоп
-от огокьсвїиК аволог ,окнецуК
-ер втреж і вінзя’втілоп автсирав
-рібз ротва і киндяропУ .йісерп
-їаркУ усолоГ“ чадялго ,акин
-івопзор анроЧ аналтівС ”ин
-бюлоньлів од ьсиливатс кя ,ал
-арт ідалкирп ан віцнїарку хин
-овошок огоьннатсо ілод їончіг
артеП огокьзіропаЗ акьсйіВ ог
-убдів йирток ,огокьсвешинлаК
-волоС хатамезак в янналсаз вав
.їірепмі їокьсрац вісач аз ещ вік
-навубереп юіротсі унчігарт орП
-епмі йікьсйісоР в инїаркУ ян
-еп йікьснядар її в овилбосо ,їір
-ьцеволоС“ нелч алівопзор доір
камьсО ялатаН ”автстарб огок
-оГ їокьснїаркУ иволоГ акьнод(
вісач идаР їоньловзиВ їонвол
ікьснілатс івилхаж еждА .)АПУ
-авузиреткарах икор 8391—7391
-ер мобатшсам микьстнагіг ясил
иноігер ісв илипохо ощ ,йісерп
-ок еЦ .автсьліпсус ивтсрев ісу й
-авунивз їіцакіфисьлаф іньласол
-оналп антнедецерпзеб еЦ .ьнеч
-епоцепс“ хинчитсирорет ьтсів
-ункину гім ен ”иктсич“ :”йіцар
їінапмак віцясім 51 аЗ .отхін ит
имяннечавунивз иминчитілоп аз
-оп онавотшерааз олуб РССС в
-треж зі мозар А .бісо нлм 7,1 дан
иминеждусаз і йіцатропед имав
-илдікш оньлаіцос“ иминавз кат

-юлочо уктачопс ікя ,инїаркУ з
ьлисаВ тнедисид йикьснядар вав
-натсо зі нидо модогз а ,окнєісвО
-ирГ вінзя’втілоп хикьснядар хін
овилбосо умоьЦ .окнецуК йірог
,акмиртдіп анважред аляирпсоп
-іВ мотнедизерП анавоктачопаз
-идє йирток ,мокнещЮ моротк
-ерп хикьснїарку итя’п хісу з йин
бощ ,икволоС вадівдів вітнедиз
-нєібу оннивензеб унаш итаддів
момижер минчитсінумок мин
.макинзичтіввіпс
-тівсорп укилев ат ец орП
укя ,юісім унчитоіртап-окьцин
,іщорп ікьцеволоС илавунокив
-4102 од жа укорощ илавирт ощ
-дирбіг“ їонавз кат уктачоп — ог

-єіртімД яірЮ ДВКН віничолз
-ьцеволоС яннавохоп ецсім ав
-сачу їЇ .ісомраднаС в упате огок
,кютсревС негвЄ илуб имакин
-сІ …окнєісвО ьлисаВ ,чарД навІ
уголоритрам
кинділсод-кирот
-от їокьснілатс-окьснінел втреж
-веШ йігреС иметсис їонратілат
-вотнурґ хоьриточ ротва ,окнеч
їончіфортсатак з ьнежділсод хин
-карп РСРС відоран і йіцан ялд
-окьцивошьліб-окьснілатс икит
-авубдів кя ,вівопзор ,урорет ог
,іщорп ікьцеволоС ішреп ясил
илзев кЯ .вуб нів хикя мокинсачу
юовитаіціні аз илавюлвонатсв ат
-йікоп ,ьлаж йикилеверп ан ,ежв
,йишреп акютсревС анегвЄ огон
мецсім дан тсерх йиня’веред ещ
огонещинз оньлажзеб ьнавохоп
утівц момижер минчитсінумок
ежв еЦ .їіцнегілетні їокьснїарку
-няирпс і юовитаіціні аз модогз
-атс ат бісо хинавзанещив мян
-івс огоьсу віцнїарку имяннар
-арку їоьнжварпс мяллисуз і ут
-аЛ їілераК з иктоіртап їокьснї
-онсечоп — їовокинпиркС исир
їокьснїарку автсиравоТ иволог ог
,”анилаК“ їілераК ирутьлук
-чилев онедевз мат укор 4002
-оК йинтінарг — кинтя’мап йин
манис миннєібУ“ тсерх йикьцаз
-аМ алокиМ иротва( ”инїаркУ
огоьн оД .)киліБ разаН ат окшил
їіцагелед итидзї илачоп ончірощ

ічіртс уз ан ”автстарб огокьцеволоС“ инелч їіцатнезерп икинсачУ
инїаркУ ”яннанЗ“ автсиравоТ мовтцинвірек з

»ДВКН« огокьценод вілавдіп з увиторпс акіфарГ
-діп аН“ .01 ;”уліртсзор яннавун
.”адобовС“ .11 ;”ілав
-ещімзор халотс химерко аН
ьтудйівв ікя ,икнюлам інчіфарг ін
-ів огоньлакіну икжинк їогурд од
-атс ощ ,акинжодух огонянзичт
-арг мяннежводорп минчігол ен
йігреС ікя орп ,йіротсі хинчіф
-іД“ йішреп у вівопзор ворахаЗ
-орахаЗ .С намор йинчіфарГ …”ір
-сим юттус юєовс аз є ”аріД“ ав
аниначченод мокорив микьцет
.”РНЛ“ і ”РНД“ минавз кат
:ьтсачу илязв їіцатнезерп У
-ва ,ворахаЗ йігреС кинжодух
-амор огончіфарг утскет рот
-керид ,чивекрузаМ йігреС ун
,акьсвонсоС анятеТ юезуМ рот
римидолоВ икватсив їеді ротва
икватсив ротарук ат окнебьлоК
-ерп сач діП .окненараТ анаскО
-аз акьсвонсоС анятеТ їіцатнез
-оД з укинжодух алавунопорп
-изопске увон итиборз акьцен
-ущімзор акя ,яттілотс ІХХ юіц
-ревоп умоьтерт ан ясьтемитав
їіротсі юезум огоньланоіцаН іс
.инїаркУ

унамор вітскет ротва ат ворахаЗ йігреС кинжодуХ
икватсив имятсог з чивекрузаМ йігреС

хичюажарв икзин їонводілсоп-он
:вілідзор
,нітуП“ .2 ; ”отсім ендіР“ .1
-трА“ .4 ;”ілетиловзиВ“ .3 ;”ідірп
.6 ;”тшерА“ .5 ;”аклизруМ“ апург
-утрот ,яттибоП“ .7 ;”акшубзІ“
-ецснІ“ .9 ;”амрют авоН“ .8 ;”ир

мич з ,ет ,яннедогоьс яіротсі аш
мич з і мосач міннатсо илиж им
орп ,ет еЦ …ілад итиж омитисум
,итатя’мап онбіртоп иджваз ощ
умовилжом огой итидаваз бощ
.умоьнтубйам у юннеротвоп
-чігол з ясьтєадалкс акватсиВ

-удівдів итичабоп ьтужом изак
-сі їезум умоньланоіцаН в ічав
ан інелватсдерп ,итобоР .їірот
-нечдівс іньлакіну — ,іцватсив
-рют в ясьтєавубдів ощ ,огот ян
халавдіп ,рутрот харемак у ,хам
ен маТ .акьценоД огонавопуко
-епоелет й ифарготоф ьтюавуб
-дів ощ ,огот яіцаскіФ .иротар
-илжом ,хяцсім хиц в ясьтєавуб
-ут отх ,хит ітя’мап в икьліт ав
кинжодух ешил І .єялпартоп ид
-отоф з ирдак итсенереп ежом
…ріпап ан ітя’мап їєовс иквілп
-іт ан арід ец — індогоьс сабноД
-ереп овопутсоп акя ,инїаркУ іл
-ен ед ,унишулг ан ясьтєюровт
…умзінамуг яцсім єам
имавитом аз іцватсив аН
-ор інелватсдерп ”аріД“ икжинк
-надив увонсо илалкс ощ ,итоб
екжав у сан ьтясонереп иноВ .ян
-оД йинавопуко в укор 4102 отіл
-олишилаз умокя в ,отсім ,кьцен
і йинроч — ироьлок авд ешил яс
ьтсіньлаер ут в яннерунаЗ .йиліб
-амварт хоьтагаб ялд итатс ежом
-ан є юокат емас еторп ,минчит
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,КУЧНЯ’КУЛ йігроеГ
,”автстарб огокьцеволоС“ аволог
вікмінз і вілаіретам ротва
-оС“ яннандє’бо ендоранжіМ
-иК з оньліпс ”овтстарб екьцевол
вінзя’втілоп мовтсиравот микьсвї
у олавутнезерп йісерпер втреж і
-атс кинрібз ”яннанЗ“ івтсиравоТ
-орп їокьцеволоС вікинсачу йет
-їаркУ ьлачеп акьцеволоС“ іщ
,имудзор ,идагопс іцжинк У .”ин
-ьцеволоС вікинсачу ю’вретні
-ат а ,.рр 3102—1102 іщорп їок
-юаничоп ,вікор хіндерепоп жок
-вонатсв олуб илок ,ог-7991 з ич
-ьцеволоС уліртсзор ецсім онел
хомраднаС іщичору в упате огок
-окор індодерепаН .)яілераК(
яцнік віліртсзор хикьцеволос нив
7391 адапотсил уктачоп—янтвож
огонпутсан( яннежилбан й укор
огокилеВ нивокор х-08 )ог-7102
-ер хинчитілоп хивосам — урорет
-келок йичровт — РСРС у йісерп
їонйіцамрофні їондоранжіМ вит
-рентрап у ”sweN rotceV“ їіцнега
-іні акьстсіланруЖ“ ФБВ із івтс
кіР“ юіцка вавуктачопаз ”авитаіц
-ілбуП .”урорет огокилеВ втреж
-унопс рорет йикилеВ орп їіцак
хинжелан і вімудзор од ьтумитак
яннімузор огоктіч од ,віквонсив
-мерК їісерга їоьншінин вінерок
-ів їонйіцамрофні хавому В“ .ял
яннавохив инїаркУ иторп инй
-олог от — ітя’мап їоньланоіцан
-ушологан — ,”тсихазомас йинв
-ревС негвЄ фосоліф йирдум вав
-ьцеволоС їошреп кинсачу( кютс
.)іщорп їок
-ерп ан яннарбіз вікинсачУ
ат матнедутс виватсдерп їіцатнез
-оТ тнедизерп-еців мачадалкив
-ог ,инїаркУ ”яннанЗ“ автсирав
-анЗ“ автсиравоТ яннілварп авол
чивонавІ ьлисаВ инїаркУ ”янн
-сімз вачопзор діхаЗ .ьцерешуК
юокдівзор юончиротсі юонвот
-илеВ удоіреп йідоп хинчігарт
у вікор 8391—7391 урорет огок
-еркоз інїаркУ в ат молагаз РСРС
-воноп ан юідан виволсив ат ам
ялсіп щорп хикьцеволоС яннел
-ратілатот огоьнтівон яннещинз
ончирoтсі й їісоР в умижер огон
вікнатсо удапзор огондіхбоен
-оС“ аволог їірепмі їокьсвоксоМ
йігроеГ ”автстарб огокьцевол
акьцеволоС ашреП .кучня’куЛ
илок ,укор 7991 ясалубдів ащорп
мяннаратс икядваз емодів олатс
ьцсім акинділсод огонмотвен
-отсі їезум умоньланоіцаН У
акватсив ясалиркдів инїаркУ їір
…оготяцданриточ ьнепреС .аріД“
-ьлук огокьциньлисанен дівсоД
ьтядохв идук ,”увиторпс огонрут
-орахаЗ яігреС акинжодух итобор
-ончіфарг у ватсирокив нів ікя ,ав
.”аріД“ інамор ум
хяцилув ан укор 4102 уктілВ
-еноД иматнапуко огонелпохаз
-обор яситялвя’з илачоп акьц
хї хикя ан ,тра-тіртс ілитс в ит
-алв увон илавюімсив иротва
-ирак орП .вікинчілпоп її ат уд
-овтс ,ітатсоп-ітіфарг інрутак
ипург-тра з имакинжодух інер
-аркУ алировогаз ,”аклизруМ“
вуб снанозер йиньліпсуС .анї
-оп аз ощ ,микилев икьлітсан
віцровт химодівен ан яннавюл
-йісор з иланоісефорп ясилязв
мї ,ьлаж аН .бжулсцепс хикьс
акинжодух итипохаз ясоладв
-хуз яцровт — аворахаЗ яігреС
-утрот ,нолоП .ітіфарг хилав
-еП …уліртсзор яіцазінецсні ,ир
-ив йігреС ,іловен у ичюавубер
-иж ясьтишилаз ощкя :вишір
-ереп ощ ,есв єюламан от ,мив
.икняцібо вамиртод нів І .виж
-од-ировт інніцзеб огой репеТ

.р 7102 янчіс 11—1 ,1 .ч  ”ИТІВСОРП ОВОЛС“

,ьсилутирп абен од :снаш юцрес йаД“
,ьсипечв огой иквош і унвов аз
.”індогоьс ясшєутяроп ,ежом і

***
,ьнісо укьлюл єюрукзоР
.имид ьтачріг інйітсаз
йисологзеб і йилоГ
.имьтсік дас-тівс ьсвибидз
атокріг ,им й омєуміН
.атсув комаз ан алязв
,атон ьсалавріз ен ибА
.аторис авилчапзор
мокувз минвисьлупмі ибА
им і илазакив ен
,укум ич ,ж укат утокріг
.имид илунхидив ощ
акчирткеле ,6102.11.80

***
,иліпсод акчулбя ікьсйар й ежВ
.йар йінтубзен ела
,аліт огоратс абраг ьтипиркС
.йаримоп чох ,чалп чох
,отавуншартс итаримоп аТ
.чалпоп мечалп михус
,утарб кя ,умоннивен ьсрівоД
.чаборп умоннив а
,юцнялг зеб ощкя ,мас і ж ит оБ
,йадагз ,ьнаратс валкод
,хяцня’мур в акчулбя ікьсйар ощ
.йар йинжясоден — ат
6102.90.21
***
,акбабьлук алуб атолоЗ
.юовис алатс
,окбабьлук ,ит юокя ж еЦ
?юолис атиб
юєіт юолис атиБ
,юонналодзен
,ежам молиліб ебет й ощ
.юонатемс кя
,аквірб й їен дів ечетв еН
.єагіб онрам
,аквілог юонроч алуБ
.юоліб алатс
6102.50.81
***
,молачирп микьсром аЗ
,момротш митимв онвер
,аламйереп милтівс
.минроч алиркан а
алишоп икапут В
.умертске хаксіп у
алишил ізоьлс оП
.омерко умонжок
– инемопьлеМ ихмирп З
.ілор інжотот ен
,енем в ощ ,ізоьлс в оБ
.ілос ешьліб ончанз
6102.60.12
***
ининжороп ,дапотсил ,їовТ
.мецхит мецрес ююнвопаз
ининд і ічон ююнвопаЗ
.мецил обен в митунребо
,унчад юініл ан удйив кЯ
,умінохулг і юнжороп
унчабивен юовт узекса
.уміндіп ьсив у вілод зі
,ебес орп юахидив илоК
,кодяр юен йиняіван
мобен юовт шулг ююробоп
.коріз хяздуґ хичюяс у
учаб ен я илок ,ьтіван аТ
,ьценивс кя ,хад і умерт хї
учадз кат ,авяу ьтсадив ет
.ьцевадорп єад іцинмарк в
удалв онаворад юцрес еЦ
.тсеторп ан огой ьтсінтадз аз
,едапотсил ,дас йівт й — учохаЗ
!етівцзор ьтим аз ,інварт в кя
6102.11.52—42

фарготва йинчитеоП
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ЙИКЬСВЕЛИЗАБ римидолоВ

алпет аноЗ
»йар йинавонімаЗ« усипокур З
,ясьтешип окгел ич — йаватсирп еН
.сіку діп иногав ьтятел
,ясьтишилаз мивиж отх ,єанз ен Й
.сіноіД ін ,ноллопА ін
5102.21.50
***
,миртсен йинсідар ьнулбя хикьсйар У
.йіндокилев йіртсан ,миліб ясьтюімс
минйатоп мяннілев :канз йирбод еЦ
.йіндопсоГ йар в я’вечінз йинасипв я
,юотс ималиліб имикьсйар діП
.авотог ьневоркдо хінрог од ашуд
,юар міц в ,итазак й ощ ,оводуЧ
йивосачмит йец йар ощ ,ьнешил адокш
ипутс …йинежембо моротсорп і
,алкепаз ьніроб агаж й муш ед ,идут
,ипорт їокьсйар зі ясшє’біз і
.алкеп уноз у шенгуш й — авд ещ ,корк ещ
6102.70.42
***
,итірг і итяяс отіл ьсолимотВ
.ароп анжятаз яннісовіпан
,итівк ьтюаримив ,иварт илкялбоП
.аримив имин зі ішуд в ьсощ і
иролф їонешитс мятсил єітвоЖ
.адапо онвомзеб вінд мятсил і
,арочв ан ясьтєатребо індогоьС
.адялгаз артваз в ако мєарк чох
,індогоьс в ясьтилітвереп артваз А
.авирт ещі есв отіл евилхмирп
індогоп икирбив ан єувтсмер І
.аварт кя ,авилзарв ,аварт акьсдюл
6102.70.42
***
?итйирп шечох ит ич — илатип еН
итіп шечох ит ич — ьтюатипс еН
?алокондив імін аз
,тут і вуб мат хакиньлівен У
,туркодов-трун огой вянаг і
.улок оп уксірт ибін
,варт і вітівк од нів ясвадоп І
вабаз і бжят дів ишвінамчо
.яннедуб огоня’мак
,качріг і широпс илачіртсуЗ
кя’ворок корк огой вавуньлип
.яннеримс од вачвирп і
,вілс зеб имин з ясвавукліпС
,віму кя ,хин од ьсвахулсод
.нищірт ишвункину ен
,вімузор вілс зеб і хї ніВ
вівопдів ен хин з отхін ат
”?ощіван“ ат ”?умоч“ огой ан
6102.70.62
***
ксів йівт ,енесо ,атіл ьтсіратс иТ
,итолозоп їонмус огой ароп
:тсімв єачартв ат ,око ьтибав ощ
.итонсеч інйатоп й уліфоролх нот
,мин з мозар юачартв натс йінтіл йівС
укнолобо єянім яом ашуд
мид йинйігеле ьзірк єахулс і
.укнорохоп-утон хіннісо ьтагаб
,ібос ич ,утіл ич ,ужак ,йащорП
.отіл витартв ат ,ватіл ,вавутіл ощ
,ібруж яситируж ароп алшйирП
.итівоксов магумсосіл і мадас
,віщод нозес орп абжулс ьтичороТ
.умрон даноп ,єутсівз ,едапив хї
!ьсомечалпаН
вічалп хит од елА
.умроф итянімоп енгитсв ежв ашуд
6102.90.50

інретс оп антремсзеб єапалаЧ
ітремс єадаж і хинселіт зару
інорб їоьншив — уліт а ,ібос
.ідревт їонмез нревкс дів ,низин хуркс дів
,амас ебес атип ічапзор в І
:алпретаз хазоьлс в ощ ,юлод ,ежом а
”?амирт ебет ,ижакс ,ещ тут ощ уН“
.”апретвЕ артсесоп яовТ“ :єуч І
6102.10.20
***
,минчабоен і минруд ащорп ьцеровТ
.ибьнаг од минчивз ,минмет ьтіван і
,минчядвен і минпутсдіп ащорп ен аТ
.иброг іншіртунв — ежоБ янналсан
,йитаброг ела ,йимярп і йинпутсдіП
.єітиж огоьн в етаброг й умот
,йитагабен — йитагаб і йинчядвеН
.єаддів ен ела ,ереб ощкя
,ьтсінчабоен й утопулг я і ващорП
.йаган аз ясвапах ен минмет зі
ьтсінчядвен й ипутсдіп ілдіп аз елА
.йадзов :умонсебеН вавудаган
,олпрет хинйурто ліртс дів ощ ,ецрес аЗ
— ,ибод їонжадорп вігрот з шираб
олкеп в ьтачолов мецмярп инов йахен
.иброг іншіртунв інровтоп їовс
6102.80.51
їіпаретохисп снаеС
.угоморпсен орп ьдубаЗ .идІ ?шедІ
.нілпс і ивінмус орП .зарбо лав орП
,угомереп орп ьлсим шєілел ощкЯ
.німереп хинзірг ясйахас ен от
угород юовс йатсрев — корк мокорк аЗ
.нігбо ан моліцирп з ьтимощ ,ьнедощ
!йіД ?вилсимаН
.угомдіп в корк ,ьтсідар в корК
.гоБ — ьтсідар й агомдіП
.ніВ юобот З
6102.60.42

***

***
іревд оненкмаЗ .їізеоп саЧ
.негрела — корк ен ощ ед ,уноз в
,ірепап мінтесфо хї в ,хагінс в йарК
.немьсип хищарк з яситачоп снаш
йіншилок іноз в мяіламонА
.тсеторп мобен онешолого
йіншив інавотшалан витом аН
.ртсекро йивонсос і зіреб рох
ихал інешоназ ,шилавз індилЗ
.яннарбв енбірс ан илянімоп
:афаргілак оговс ясваджід йарК
.янжил ажівс ханивоголу в
6102.30.91
алпет аноЗ
,ьтипс ич а ,ремоп ощ ,єадв даС
.ьтсінжансив й умихс ичюуртсномед
,типс ан індург у сан ереб ніВ
.ьтсінжаву ан різ єувоборпив
,алтім єялуг їіваз еЩ
.олшйив ен удас мяннакробирп з ат
алпет аноз ясалавутнубЗ
.іншив й інулбя у ,инилак у
,гінс ясьтєахас иноз їіТ
,удаколб єамирт отрепв чох і
гін дів укорк ьтревч ан апутсдів
.удас оголпет огогононроч
ецьлік єавудорп ,дас ахиД
…єідолом вомен і мецьлік аз

,ясьтїок ощ ,есу :адварп й ,ежом А —
?хірг йинтремс аз янняадзов от
,ясьтїог ен умот анар аннидор Й
?гібоворк ясвиньлівопу ощ

,ецил елтівс єовт юлбюл Я
.їідан і алпет аноз онов

онелборгу ощкя :ясшєялимоп иТ —
…онелбороп ман от ,ешінневоркосйан

,йівогінс огой єанимО
.індутсо иговирт ьтюапутсдів
!йірг і яситівС !ясйахімсУ
!індург в итунзремаз ен інем йаД
6102.11.81

?огой ашуд ж ед А —
ісарк йісв У —
,онелбосодів ретсесоп дів ялуг
.ісебен у атемок вомен
5102.21.60
***
удіп ен і ,видох ен і…
.ішні илидох идук ,идут
,уджоров й ивомбо орп А
удіб уненвадаз юц орп
.ішрів илазакзор иб йахен

***
,ьсивид ен идов інроч інрезо В
.івомз у имьт мезянк з номед йинроч хї
,ьзин абург єуткид аливарп маТ
.івотоган юосок з акя ,ат і
ит шичабоп ен ,ясйялвидв ен кЯ
.яччилбо єовс дов хинроч ідачівс в
итомін й їіданзеб од ялихС
.ачинмєат адалв ивраб їонсам

,гитсв итасипан ощ ,іт еН
,итасипан иб гімз ощ ,іт а
,хил з охил ен ,хивз ен ибкя
хилз урикос оляндіп ощ
.итах ьлокоц олавунйурз і
5102.21.50

ьсидапоп ен ,яцвиж ан ьнуко кЯ
.індозеб лис рищив — ксилоп йинтутр ан
,ьсилутирп абен од :снаш юцрес йаД
,ьсипечв огой иквош і унвов аз
.індогоьс ясшєутяроп ,ежом і
6102.21.71

***
ьсилавироп віткнуп хинзір зІ
.ьнічелад умодіводен в
ьсиланитереп ен ежйам І
.ьнілокоп икнал інногав

***
,бжут і джун ьцинтиж зі анаводоГ
удороган в яехисП аламирто
,бжурд ьтсінйізюлі ,ьнежучдів инрет
.удолохо юннар хижуден вікзя’вз

,ьсиланитереп инов ед А
.иджоров салаг ясвяничз
:ьсилавубдів ифортсатак І
.идзїоп койер з илатілз

,корк їен в йинвепен ,йинежурпаН
.улихоп ьтолп окжаваз ьтавумиртдіп
,ворк андір й єавибв :ясалунхаЖ
.улит зі ишвичулв изарф моклоксо
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річеВ йитявС ан вартс 21

ятуК

огоьЦ .юеречеВ юотявС ясьтєушреваз тсіп йинявдзір мєачивз микьснїарку мінвад аЗ
ашреп ясьтєялвя’з ібен ан илок ,іречев од єадіс я’міс )янчіс 6 ,утсоп ьнед йіннатсо( янд
,юєіцидарт з ондігз ,ілотс умовоктявс аН .)атсирХ яннеждоран єузіловмис анов емас( акріз
огонявдзір иматубирта имивокзя’вобо ,иминсіп итуб іннивоп ивартс ісУ .вартс 21 итуб єам
.равзу ат ятук є улотс огокьснїарку

іцбулоГ

ашак авохороГ

равзУ

авилдіп анбирГ

ихупмаП

икинераВ
йикьстапрак ьцеделесО
имакшув з щроБ
имабирг з ялосавК

имабирг з абиР
модем з икилуШ

СНОНА

61-С

,юєіцидарт з ондігз ,ілотс умовоктявс аН“
.”вартс 21 итуб єам

ихорт умой омєад і отсіт омєушім
,єавичопдів отсіт икоП .итяотсоп
-ом ивяоп од кам омєаритереп
ат отсіт зар ещ омєушімиВ .акчол
-нас икшвотваз іжрок омєучакзор
-обмор умоьн оп омибор ,ртемит
-ибор ен хї анжом( изірдан індив
ан іжрок итамалоп отсорп а ,ит
-орп ,)имроф їоньлівод иктамш
ан омижамС .юокледив омєюлок
-іло йінещамз ,ідоровокс йічяраг
,хазірдан оп іжрок омєамаЛ .ює
-імз ,дусоп йикобилг у омєадалкс
-амс аз ,модем ат мокам з омєуш
.юцирок омєадод мок

!омєуктявС

річеВ йитявС ан вартс 21
огоьЦ .юеречеВ юотявС ясьтєушреваз тсіп йинявдзір мєачивз микьснїарку мінвад аЗ
ашреп ясьтєялвя’з ібен ан илок ,іречев од єадіс я’міс )янчіс 6 ,утсоп ьнед йіннатсо( янд
,юєіцидарт з ондігз ,ілотс умовоктявс аН .)атсирХ яннеждоран єузіловмис анов емас( акріз
огонявдзір иматубирта имивокзя’вобо ,иминсіп итуб іннивоп ивартс ісУ .вартс 21 итуб єам
.равзу ат ятук є улотс огокьснїарку

іцбулоГ
-артс анйіцидарт — іцбулоГ
-опсог отагаБ .іречеВ їотявС ав
-булог відив акьлік ьтибор ьнид
-рак — имакничан иминзір зі ,віц
.юокчерг ,моношп ,юелпот
-єадалкс ,іцбулог омєумроФ
енелетсв їокя онд ,юлуртсак у хї ом
жокат ухревЗ .мятсил минятсупак
минятсупак іцбулог омєавиркв
-ов юонелосдіп омєавилаз ,мятсил
-иватС .їіло .л .тс 3 омєадод ат юод
.унидог 1 ан уквохуд в іцбулог ом

ашак авохороГ
итиморп ,итарбереп хороГ
-аЗ .юодов юондолох візар акьлік
-ов хорог итилаЗ .чін ан итичом
діП .ітсонвотог од итиравз ат юод
.укамс од итилосоп икрав ьценік
-кром ,омежір онбірд юлубиЦ
-амсбО .іцтрет йібург ан омерт ув
омєаписиВ .ітсонвотог од омєуж
ербод ,ухорог од укжамсаз ушан
.омєушімив
ихупмаП
-ушімз ,омєюісорп оншороБ
-илос ,моркуц ,имажджірд з омє
ат юіло омєавилв овопутсоп ,ом
-ет в омиватс отсіт екя’М .удов
яситишьлібз єам отсіТ .ецсім елп
.ічівдв імє’бо в
-зор ,отсіт омєанимбо ихорТ
ен икшвотваз( юоклачак омєучак
-юлвадив юокнялкС .)мс 2 ешнем
итйідіп омєад ,ихупмап ілгурк омє
-азак У .ниливх 51 іцсім умолпет в
омижамс ат юіло омєавіргізор ін
-отситолоз од інгов умоьндерес ан
ихупмап омєадалкиВ .уроьлок ог
.риж йивйаз кітс бощ ,уктеврес ан
-єаписоп ордещ ихупмап ілолохО
.юордуп юоворкуц ом
имабирг з ялосавК
-ерепоп юлосавк ат ибирГ
у мозар омираВ .омєучомаз оьнд
-ог од идов ітсокьлік йікилевен
-азіран онбірД .ілосавк ітсонвот
од їіло ан омєужамсіп юлубиц ун
омєужамсдіп оншороб ,ітсокя’м
оготситолоз од ідоровокс йіхус ан
-нєідергні ісв омєушімЗ .уроьлок
-іс онбірд омєадод ат омилос ,ит
.кинсач йинеч

-етсив имроф їокйітсораж онД
-єадалкив ухревз ,юелубиц омєюл
-сирокив ощкя( ибирг іназіроп ом
аберт оьндерепоп хї ,ірис етєувот
-онз ,ибир раш ухревЗ .)итиравдів
-єушімз удоВ .ялубиц ат ибирг ув
-єавилаз і юецичріг ат юєіло з ом
-ирп ьдел анов бощ ,кат убир ом
ощкя( ілубиц раш йінхрев алавирк
итилаз анжом от ,ибирг іхус сав у
-иркаН .)моравдів минбирг убир
-уд у омиватс ат юокширк омєав
.ниливх 06—05 ан уквох
йикьстапрак ьцеделесО
-іф ан омєарибзор ьцеделесО
ітсагвод ан еліф омєазіран ,ел
-иЦ .омєавибдів акгелз ,иктамш
-молос омєазіран увкром ат юлуб
.ьцеделесо ан омєадалкив ,юок
омєюлокс ,кителур омєатрогаЗ
-идусоп в омєадалкиВ .юокжапш
-илаЗ .моданирам омєавилаз і ун
.нидог 21—01 ан омєаш
модем з икилуШ
-ибор ат омєюісорп оншороБ
омєадод ,унибилгаз умоьн у ом
-аЗ .їіло икнялксвіп ат удов ,ьліс

-авк ан огой омежір ,)икинерав
-иВ .)мс 5-4 юоноротс із( икитард
икшірт китардавк ан омєадалк
-ирт в отсіт омєадалкс ,икничан
акинерав їарк омєундє’з ,кинтук
в акшув омєюравдіВ .юобос жім
-іло омєущамз ат ідов йінелосдіп
.ює
равдів йинбирг йинеждіцорП
-уб йинеравЗ .ьногов ан омиватс
.іцтрет йібург ан омєаритан кяр
-олоз од омєужамсбо укьлубиЦ
кяруб омєадоД .уроьлок оготсит
5—3 омєукшут ,кіс йинномил ат
-исив икдіровокс тсімВ .ниливх
-дів огонбирг огочялпик од омєап
,ьліс ,тсил йиворвал омєадод ,урав
ат янніпик од омидовод ,ьцереп
.ниливх акьлік ещ омєюраворп
-шув омєадалкив уклірат аН
-аписирп ,мещроб омєавилаз ,ак
.юннелез омє
имабирг з абиР
иминйіцроп омежір убиР
-єаритан ат омилоС .имактамш
-еч минещупорп( мокинсач ом
ан омєашилаз ,)уквадокинсач зер
.іцсім умондолох у нидог акьлік

яннеждоран янд дів вікор 08 ясьтєюнвопив янчіс 6
-рагаК ачивойісодеФ илокиМ акиннемьсип огомодів
ірутьлук огокя іцарп йікьцинживдоп икядваз ,огокьцил
.вікавіпс хикьснїарку хинтевалс анемі ітунревоп
7102 янчіс 21 ирепо їоньланоіцаН виткелок йичровТ
-атсив огокьцилрагаК илокиМ ітя’мап єучявсирп укор
.»оттелогіР« ідреВ еппезужД ув
. уртает хасак в иктивК
ьтсінрівотсод аз ьтсіньладівопдіВ
.иротва ьтусен їіцамрофні
оварп юобос аз єашилаз яіцкадеР
.вітскет яннечорокс ат яннавугадер
єялідоп иджваз ен яіцкадеР
.віротва хїовс идялгоп
йіцакілбуп хишан іннатсирокив ирП
”итівсорП оволС“ ан янналисоп
.евокзя’вобо
итезаг скеднІ
71603 — ”итівсорП оволС“

авилдіп анбирГ
од ясьтєадоп аквилдіп акаТ
.вікинерав і віцбулог
-бо ,омєукташ онбірд юлубиЦ
-ирГ .ітсокя’м од їіло ан омєужамс
-вотог од омєюравдів ат омєим иб
-ойьлуб з ибирг омєамйиВ .ітсон
-єюлемереп оба омежір онбірд ,ун
-ирг омєундє’З .іцбурося’м ан ом
ещ хї омєавіргорп ат юелубиц з иб
-овокс йімерко аН .иниливх 3—2
еняісереп омєужамсбо )йіхус( ідор
.уроьлок оготситолоз од оншороб
омєавилв онтарука аншороб оД
-ушімзор ербод ,нойьлуб йинбирг
-імоП .кочодург олуб ен бощ ,омє
.иниливх 4—3 омєюраворп ичюуш
омєад і юелубиц з ибирг омєадоД
.яннітсугаз од итіпикоп
имакшув з щроБ
,омєучомаз оьндерепоп ибирГ
идов л 3 омєавилаЗ .омєавиморп
йинбирГ .ітсонвотог од омирав ат
.омєуждіцорп ат омєавилз равдів
-вотог од омирав ат омєим кяруБ
.ітсон
мяннавутогирп
ясомемйаЗ
,онбірд омежір юлубиЦ .кошув
ибирГ .ітсокя’м од омєужамсдіп
-од ,іцбурося’м ан омєюлемереп
-ичреп ,омилос ,ілубиц од омєад
.иниливх 4—3 омєужамсорп ,ом
ан кя( отсіт омєучакзор окноТ

ятуК
у юовартс юошінвологйаН
-юдор ловмиС .ятук є річевтявС
-ідергні інволоГ .уктатсод ат ітсоч
,дем і кам ,яцинешп — ітук итнє
-сач емаС .їідан й итотсич ловмис
ясьтєаничоп і юетук мяннавут
.яречеВ атявС
— кам ,акнялкс 1 — яцинешП
.тс 3—1 — дем ,г 001 — ихірог ,г 001
.мокамс аз — рокуц ,.л
-ан ,мопорко омєавилаз каМ
омєашилаз ат юокширк омєавирк
удов омєавилЗ .ниливх 04—03 ан
ат омищул ихіроГ .омєаритереп ат
-еравз омєушімЗ .омечіс онбірд
ат рокуц ,дем ,кам ,юцинешп ун
-сугаз алшйив ятук ощкЯ .ихірог
.моравзу итсевзор її анжом ,юот
равзУ
-ешус зі ьтярав йачивзаз равзУ
-ав ан ела ,вилс і шург ,кулбя хин
-ор итадод анжом яннабодопв еш
едуб ондо есв — іншив ,икнизд
.ончамс ежуд
-ешус ,г 002 — акулбя інешуС
002 — вилсонроч ,г 002 — ішург ін
аз оба( г 002 — дем ,л 3 — адов ,г
.)мокамс
-авиморп ербод иткурфохуС
омєавилаз ішург ат акулбЯ .омє
-ов ан юлуртсак омиватс ,юодов
-ус ітсонвотог од омираВ .ьног
-йатукв ,юнгов з ишвянЗ .іцинеш
-ог 5—4 итяотсоп умой етйад ат ет
омєадод ,равзу омєуждіцорП .нид
-олохо равзу йивотоГ .дем йикдір
.улотс од омєадоп ат омєужд
икинераВ
вікинерав од акничан ат отсіТ
.иминсіп итуб ьтюам
-орп оншороБ .отсіт омєутоГ
-ор ,юнхревоп учобор ан омєюіс
,ьліс омєадод ,укмя умоьн у омиб
-ив йинялпотрак йилпет ат юіло
-жол омєушімив уктачопС .рав
-ьзилб омереБ .имакур ілад ,юок
омєучакзор ,атсіт инитревтеч ок
-вадив юокнялкС .мораш микнот
-ав унжок аН .икчинерав омєюл
-рак( укничан омедалк укчинер
-роф ат )атсупак анежамс ,ялпот
-ав омєюравдіВ .икинерав омєум
-ущамЗ .ідов йінелосдіп у икинер
юонежамсирп ьдігеладзаз хї омє
.улотс од омєадоп ат юокьлубиц
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