КИВЕНЖИТ ЙИНЧІГОЛОРУТЬЛУК ЙИКЬСНЇАРКУЕСВ

7102 янчіс 81—21 ,)898( 2

оттом енчитамеТ
:»ПС« алсич огоьц

вікинсихаз ялд игеребО

— ЯІРОТСІ«
АКЬЛЕТИЧВ
»ЯТТИЖ
ЙІКЬСНЇАРКУ ВІКОР 001
ЇІЦЮЛОВЕР

ІНЙІВ АН ЯНСІП

:ЯСЕТМОЙАНЗ
ОКНАВІ ІКЕЖД

»арим огокссур« иренйазиД
ИДВАРП Й ИРІВ АЧІВС

улатравК“ віцполх хинрялупопрепус янненревз енчіровондереп алучоП
-ронен итатівирп хї і ясолітохаз й ”ыцниарку адопсог ,аниаркУ ажопсоГ“ :”59
ьсйикя А .”адопсог“ ж есв — ясалїокопсаз ощед мітоп А .юокискел юонвитам
,”тнедизерп йиндоран“ ,віланакелет яісв яччилбо ,утруг огоьц реділ умот кір
-акс ібос виловзод йикьснелеЗ римидолоВ йичюунатноф ,йинвитаерк ежуд
ит“ )кюнтороваЗ ітсаН ісиртка йікьсйісор( икат ж увонз ат ”илхох“ сан ан итаз
онсяр й ордещ умокя ан ,”1+1“ уланакелет ”илхох“ ,онвепаН .”волхох зі ежот
,уткеорп огоьц ареділ укискел илавуткерокдів ощед ,”латравк“ ьтисонодолп
.алуч ен тсув огой з умзіпацак огоннодрапзеб огокьсняротух огокат ешьліб об

1-С

!їіцан єамен ивом зеБ

КИВЕНЖИТ ЙИНЧІГОЛОРУТЬЛУК ЙИКЬСНЇАРКУЕСВ

7102 янчіс 81—21 ,)898( 2

оттом енчитамеТ
:»ПС« алсич огоьц

— ЯІРОТСІ«
АКЬЛЕТИЧВ
»ЯТТИЖ

вікинсихаз ялд игеребО
акучня’куЛ яігроеГ отоФ

ЙІКЬСНЇАРКУ ВІКОР 001
ЇІЦЮЛОВЕР

7-6
ІНЙІВ АН ЯНСІП
”ОТА анїов ялд худіД“ яіцка ясалубдів арачноГ анавІ їезуМ У

9-8
:ЯСЕТМОЙАНЗ
ОКНАВІ ІКЕЖД

огокя з ,яжжібз ощ ,ончіловмиС —
-ерет хиндіхаз ан енещорив ,ихудід илазя’в
-зор од ясьтєачулод — ,іттапракирП ан ,хан
”овтстарб екьцеволоС“ ОГ аволог ивом
-ялвотогиВ — .кучня’куЛ йігроеГ тсіланруж
-еп а ,іцилотс у ,инїаркУ іцрес в игеребо ил
-от оД .діхс ан ,арбод утефатсе кя ,хї иладер
хинзір з модор идюл ясиларбіз юіцка ан ж ог
-лоП ,инищненвіР — инїарк їошан вікчотук
-ирК й иничченоД ,инищвікраХ ,инищват
.іцнелесереп інешумив і амеркоз ,ум
-явдзір ичюашаркирп й ичюадалкС
-іп хиндоран віпс й икдялок діп ипонс ін
янненревзоедів иласипаз иретнолов ,ьнес
-оп илажабоп макинсихаз місУ .вінїов од
-уен і имивиж умод огондір од яситунрев
.юогомереп з овокзя’вобо ат иминеждокш
-иварпдів итсівитка имахудід з мозаР
-илокамс мяцйідравгцан уводереп ан ил
.улотс огонявдзір оговоктявс од ик

-аничаз ,вірущарп хісу ,худ відід ец — ян
-ьтевререп ен і енигз ен йикя ,удор ялет
дів ьтумитащихаз юлмез ушан икоп ,яс
— ідохс ан індогоьс кя ,инїов ікат агоров
-еп од яситиб івотог ,іншартсзеб ,інжум
ішан і кя ,їорег інжварпс — иноВ .игомер
.иказок-икдерп
-елч ”ОТА анїов ялд худіД“ юіцкА
-інагро їокьсдаморг їокьцинтівсорп ин
-авІ їезуМ в ”овтстарб екьцеволоС“ їіцаз
од іниН .єтертв ежу ьтядоворп арачноГ ан
алокиМ ьцеванзодоран ясиличулод їен
-онйідогалБ роткерид йичванокив ,нуцО
огокьсвонаргніВ илокиМ інемі удноф ог
,окнечоС анираМ яцинжодух ,атолоГ яоЗ
тсіланруж ,ворЮ рднаскелО ротизопмок
-оН аллА ракетоілбіб ,йінреЧ валсінатС
-итка ,йикьсредівС намоР кавіпс ,акьцив
-аМ вобюЛ ,чакреД йірЮ унадйаМ итсів
.ішні ат окнечріВ арамаТ ,ашют

АНРОЧ аналтівС
анїов ялд худіД“ їіцка икинсачУ
умоньланоіцаН в ясалубдів ощ ,”ОТА
анавІ йезуМ“ ирутьлук їондоран іртнец
-явдзір уводереп ан иливарпдів ,”арачноГ
-ів ,іцинешп ,атиж з іназя’вз ,яцверед ін
-отвож ат иматівцохус інелбодзо й ,асв
.имакчіртс иминтикалб
-ок ,кочодід ,худід ілмез йішан аН —
-мис вуб вісач хинтя’мапазен зі кинділ
-уборбод ат арбод ,идогалз ,урим молов
ичюадалкс ,ежак — ,юажорв оготагаб ,ут
йивокуан йишдолом ,йар-пінс у иксолок
-ьлук уртнец огокьснїаркУ кинтіборвіпс
-утьлук автсретсініМ ьнежділсод хинрут
-няитсирход У — .аворднаскелА аннІ ир
-ялоК агоб мяннелітв — хяннавурів хикьс
-омас У .олтівс й яннелвоно есен ощ ,ид
-нечанз огой енаводоказ ”худід“ іволс ум
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,”тнедизерп йиндоран“ ,віланакелет яісв яччилбо ,утруг огоьц реділ умот кір
-акс ібос виловзод йикьснелеЗ римидолоВ йичюунатноф ,йинвитаерк ежуд
ит“ )кюнтороваЗ ітсаН ісиртка йікьсйісор( икат ж увонз ат ”илхох“ сан ан итаз
онсяр й ордещ умокя ан ,”1+1“ уланакелет ”илхох“ ,онвепаН .”волхох зі ежот
,уткеорп огоьц ареділ укискел илавуткерокдів ощед ,”латравк“ ьтисонодолп
.алуч ен тсув огой з умзіпацак огоннодрапзеб огокьсняротух огокат ешьліб об
-ощ вікятан хиньлатурб і хиндурб илавуд
-ед илавюламз ьсогок ,їіцатнєіро огой од
-ялоК і нітуП ,чивокунЯ икьліт тО .моліб
-дїоварт й ілим ібос ікат хин у ”сісоворк“
,інриМ .їітапмис ешил ьтюакилкив ощ ,ін
-виповорк-икажих ен а ,атянешок інвїан
имакажих аз ,ж оЩ .ідварпсан є имикя ,іц
…ончепзебен ец об ,итавуньлип ділс
01 .ротс ан яннечнікаЗ
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-орег хїовс ітсонжелан йіньланоіцан ан ит
-келок огоьнхї яттінамонзір енчінте об ,вї
ж иноВ .вінаркеелет з ьтіван ентімоп увит
в ін — ,огоьсв од і кя ,ьтядохдіп огоьц од
-еловзодесв аН .ичюужембо ен ебес умоч
-алс їєовс дів юіцнегьлудні илажредо ьтсін
ішдолом кат ,ежом А( .ітсонрялупоп й ив
,ьтсітукзор інин ьтюуртсномед яннілокоп
-нїарку умондо — умоТ .)яннелвяивелов
-окшоп ен умошні ,уклумря илипечв івец

ЧИРТОМ аниретаК
-омуг янвір одощ яситачерепс анжоМ
і янненвопан огой ,віцровтохімс хиц ур
ьтсінтнегілетні орп итадаган ,ітсонвоткат
-ип у б ачох ,ун ,ітсонйотсирп икмар ат
хикяед ітсончитнеді їоньланоіцан хяннат
хинретю’пмок хінхї вїорег хинаванзіпу
ан яннатип еньланоіцаН .вімьліфтьлум
-илаз ощ икоп іротсорп умокьснядартсоп
-ищдапс є жокат ощ ,мивилзару ясьтєаш
ец — ідварпсан оБ .”відоран ибжурд“ юон
-атот в ешил яситижирп олгом овтснукид
й ясалавущивив ед ,івтсьліпсус умонратіл
ен ішні ісв а ,яіцан андо ешил ясалавунаш
енвиторпогоб ец ітус йїовс У …илатсород
икат ”уткеорп“ огоьц ротвА ежда ,ещивя
у йедюл итадї’в ,итинипк жоТ .ьцеровТ ж
-йан мзіквос — вітодкена хіншилок ілитс
оД .убитш огошінвитімирпйан і огочжин
-авушологан отрав ен мяцьлатравк ж огот

іннаматирп илуб мабжулсцепс микьцєвоС“
.”иргі іньлаіцепс

їіротсі хятсерхереп аН

4

ілагазв і ачивектоХ атанГ віхра орп »алертС«
В .ладварпо ябес иинешонто мотэ в и яьл
-аноицан ,йоксечиншурувд иинечалбозар
-нежвоД яинедевоп и иинил йоксечитсил
илавовтсбосопс ерем йоньлетичанз в ок
.”ылертС“ ылаиретам
алавувотнурґбо акитсиреткарах акаТ
-навз ,иманедро аківолоч яннеждороган
.іцарП їончитсілаіцоС яореГ мян
БГК оп киньлачан вічиломС укор 4491
)8002—9191( оквеШ чивонавІ йілотанА
-онжелиторп укдівод огоьн ан вавутогдіп
ізар у ьтсівилжом б алад ощ ,уреткарах ог
-охсиорп ”алертС“ :итидасоп й огой огоч
ламиназ цето огЕ .аниняровд иьмес зи тид
-иварп огоксрац етараппа в тсоп йындив
-міг їонйіцніворп ачадалкив жА[ .автсьлет
ынйов йокснаджарг ыдог В ].Б.С — !їізан
-ар в еитсачу еонвитка ламинирп ”алертС“
-ро ”хикснятивсорп“ хиксворюлтеп етоб
ляотсос хадог 1391—6291 В .йицазинаг
-оицан йокстевоситна монелч мынвитка
-азинагро йонрутаретил йоксечитсилан
-уделсоп в и доиреп тотэ В .”етилпаВ“ ииц
имындив с изявс лавижреддоп ыдог еищю
иманелч ,иматсиланоицан имиксниарку
мывилжарВ ,мошилуК ,мывелывХ ”ОВУ“
ыровогзар имин с лев онтаркондоен ,.рд и
.”ареткарах огоксечитсиланоицан
-єеР“ винвопаз оквеШ йинавудагЗ
идороганив учадив орп шукра йинйіцартс
.”алертС“ івотнега
2 .дто киньлачан ладыВ .г 54 — ІІХ.13“
-ур 009 .оквеШ РССУ БГКН яинелварпУ
,иншыВ ,огоксвонЯ уктобарзар аз йелб
”.рд и окшылаМ
-ур 0051 .оквеШ .г 6491 ьларвеф ]…[“
.”йелб
-варпУ 2 .дто .чан ладыВ .г 6491.IV.52“
”.бур 0002 .оквеШ РССУ БГМ яинел
огокьсносреҐ атсікеч яннадоп евакіЦ
мотнега с десеб зИ“ :укор 1491 оготюл дів
-си йинделсоп отч ,онелвонатсу ”алертС“
ектобарзар оп монвонсо в имаВ ястеузьлоп
-оицан йелетасип хиксйерве юинещевсо и
-кат а ,.рд и ачивонагаК аретсиН вотсилан
-еБ акимедака ектобарзар оп ончитсач еж
-ицифилавк еинавозьлопси еокаТ .огокцел
-ниарку ектобарзар оп огоннец ,огоннавор
-ец ен окьлот ен атнега вотсиланоицан хикс
-илавкед как кат ,ондерв и он ,онзарбоосел
-аз хымярп хет то тидовто и оге теурициф
-ертС“ нерутнегааз лыб хыроток идар ,чад
:мисорп мыннежолзи с изявс В ]…[ .”ал
доп ,”улертС“ итсевто оннелдемеН .1
-зар йонвитка то ,моголдерп мындивогалб
-йерве с яинещбо огоньлаицепс и иктобар
.имялетасип имикс
-арзар и ьзявс ан ”улертС“ ьтиварпаН .2
-ерс вотнемелэ хиксечитсиланоицан уктоб
и еынчуан( иицнегиллетни йоксниарку ид
-атсоп ,)игурк еиксечитситра-онрутаретил
.ичадаз еынтеркнок мин дереп вив
еинещевсо еонрутнега ьтичепсебО .3
-ечо юувреп в икреворп юьлец с ,”ылертС“
йинеортсан хиксечитилоп хынчил оге ьдер
-ешонтоомиазв ов итсонтсеч оге инепетс и
-ажебзи ов ,еитяирпорем отЭ .иман с хяин
-орп онзеьрес обосо теуделс ,алаворп еин
.ьтамуд
-журан иксечидоиреп ьтавокиткарП .4
-ичаруирп ,”йолертС“ аз еинедюлбан еон
яиненлопыв утнемом к еинедюлбан отэ яав
.мактобарзар оп йинадаз хинтеркнок ми
-йортсереп оп хяитяирпорем хишаВ О
о ежкат а ,”алертС“ мотнега с ытобар ек
-сечитаметсис хататьлузер хытунгитсод
иипок есв яагалирп ,етйуримрофни сан ик
.йинесенод хынрутнега оге
хынрутнега икиннилдоп меагалирП
к яинещбоирп ялд ”ылертС“ йинесенод
ан ”улертС“ етимьзоВ .улед умечобар оге
.”ьзявс юунчил
-аз итнемукод ьтюам яннечанз екилеВ
БГК яннілварпУ І акиньлачан акинпутс
-азв огой орп анакруЦ .В акинвоклоп РСРУ
-ан ,юонижурд огой і мечиломС із инимє
:укор 3791 янзереб 61 дів акдівод ,далкирп
.выб лавызакссар чиломС .К .Ю“
автсещбО юратеркес умонневтстевто
-инарг аз имацниарку с йезявс хынрутьлук
-иворднаскелА улиахиМ окнещивеЛ йец
арялпмезкэ ирт удог 5691 или 4691 в отч ,уч
”йікопсен орп ьдівопзоР“ игинк исипокур
в ынадереп илыб ).г 8691 в анавокилбупо(
-ьлуШ — БГК в ,.Д .А ебакС .т УПК КЦ
.РССУ ДИМ в и .С .Б окнеж

ырутнега итес зи ”улертС“ атнегА
-чиЛ .иксипдоп яинарбото зеб ьтичюлкси
-ра в еиненарх ан ьтадс олед еечобар и еон
.РССУ БГМ ”А“ аледто вих
РССУ БГМ .рпу 5 аледто 4 .чан .маЗ
веракеС .В итсонсапозебсог ройам
яинелварпу 5 киньлачаН :несалгоС
РССУ БГМ
нихутевЦ >сипдіп< кинвоклоП
.г 3591 яравня 72
.онтеркес .воС“
юаджревтУ
РССУ итсонсапозебсоГ артсиним .маЗ
итсонсапозебсог кинвоклоп
никворБ >сипдіп<
.г 3591 яларвеф 02
.еинелвонатсоП
-аминаз ,”ылертС“ атнега олед еончиЛ
еинежолоп еещядовокур оннемерв огещю
-оп ,РССУ йелетасип хикстевос езюоС в
-ид с иивтстевтоос в юинежотчину тижелд
.161 № РССС БГМ йовиткер
ан ястидохан ”алертС“ отч ,яавытичУ
-немерв УПСС в итсонжлод йещядовокур
иман ьтыб тежом еще ,тнега как ,но отч ,он
5 евтсдовзиорп в оген ан отч и навозьлопси
-роф-олед ястееми РССУ БГМ яинелварпу
,атсиланоицан огоксниарку ан как рялум
:ыб лагалоп
и ьтажотчину ен ”ылертС“ олед еончил
РССУ БГМ ”А“ еледто в ьтинарх
РССУ БГМ .рпу 5 аледто 4 .чан .маЗ
веракеС .В
б/г ройам
БГМ яинелварпу 5 .чан .маЗ :несалгоС
РССУ
-инамоР >сипдіп< б/г кинвоклопдоп
ниш
”.г 3591 яларвеф 41
юорім юощив ітишдіп ачиломС ирепаП
з ,івотсікеч висонирп нів ощ ,еТ .онйахоен
ец( ”вамйирп“ хї йот а ,укзя’вз ан вуб микя
чивксом ,йикьсносрєҐ ,нікдороБ ,вешукЯ
,)ніхутєвЦ і ніраК ,оквеШ ,йикьсвалсіМ
-ап ьсилянзірдіВ .мотамроф ясьтєянзірдів
-нишам їокьсракурд мотфирш жокат иреп
-нега укналб ан їіпок алибор акракурД .ик
ан і )шукра йишреп( яннесенод огонрут
-охзор еЦ .)інпутсан( ірепап умонйачивз
-дівопдів харялумроф-хаварпс оп ясолид
інрутнега імерко ясьтюялпарТ .вічяід хин
ела ,укор 3591 ялсіп ”ылертС“ яннесенод
-келпмок зеб евилжомен яннелвяив єнхї
.вірялумроф-варпс удялгереп огонс
-омС )елед мончил( іварпс йівобосо В
.икитсиреткарах огой омєатич ачил
йыннаворицифилавК“ :0491 янсерев 3
-аЗ .етобар в увитаицини теялвяорп ,тнега
-орбод и онтарукка теянлопыв ишан яинад
ов дйер в лидзе удог 0491 В ]…[ .онтсевос
.”веиК .г в азар 2 и вовьЛ
ан иинещарвзов оП“ :5491 янвреч 1
-юлкв онвитка ”алертС“ тнега униаркУ
-ан хикстевоситна уктобарзар в яслич
-ип идерс вотнемелэ хиксечитсиланоиц
-елсерказ ещивзірп[ ,йиксвонЯ( йелетас
-орП .)еигурд и яншыВ ,йикснялимС ,]ен
.мотнега мыннадерп ,мынтсеч ябес ливя
-ьлетаратС .невиткеъбо оньлетичюлксИ
-адаз ишан теянлопыв онтарукка и он
.наворинилпицсид оньлетичюлксИ .яин
.ыннец ылаиретам ми еыннелватсдерП
оп вотнега хынвонсо зи миндо ястеялвЯ
.”магурк миксьлетасип
-атирп илуб мабжулсцепс микьцєвоС
-зор амярп ьтіван аб ,иргі іньлаіцепс іннам
-адив инов ікя ,хакитсиреткарах у ьтсінжіб
-ам ясьтюагіребз івіхра умокьсім У .илав
-рют їокьсвіня’кул йіцатсетаереп илаірет
-карах юєіндо аЗ .вікор х-0291 уктачоп им
-йеді“ акиньлачан кинпутсаз ,юокитсирет
аз ,”юобос дан єюцарп“ ,”йинамиртив он
од ьсощ ежом янзя’в яннахорп ан ,юошні
єад акитсиреткарах андО .итсенорп имрют
,ідасоп ан ілад й аківолоч итамирт угомз
.укчаг ан огой єамирт сач ьсеву агурд
-иломС акитсиреткарах ”анвитизоП“
с назявс БГКН и ДВКН иманагро С“ :ач
иман с ытобар ямерв аЗ .водог х-03 алачан
йынтсеч оньлетичюлкси как ябес ливяорп
-ачан с ичудуБ ]…[ .тнега йыннадерп и
-чил в итсоньлетяед йоксечровт йеовс ал
-урд и миксвонЯ ,окнежвоД с ебжурд йон
иман с ытобар ессецорп в ”алертС“ ,имиг
-тобарзар хи ан яслялварпан монвонсо в
оп яинадаз еынжав лянлопыв ”алертС“ .ук
-опдоп огоксечитсиланоицан юитырксв

”алз юірепмІ“ ьтюузиреткарах очвибУ
-сі йикьсвоксоМ .иткаф інавідопсен ибін
-жинк у вортєП чівєьлісаВ атікіН кирот
,вимодівоп аворєС БГК акиньлачан орп іц
-аіретам ясилищин анілатС мозакан аз ощ
-инз илуб ідоган йіц ирП .БГМ-ДВКН ил
,авортіміД .Г ан ирялумроф-иварпс інещ
-ріверепцепс иварпс ,авокнєлаМ .Г ,акіП .В
-оП .П ,аворубаС .М ,)!( аволсуС .М ан ик
ачділс-онрутнега ,аніхуврєП .М ,аволєпс
яннесенод інрутнега ,акінрєвШ .Н ан аварпс
-олишороВ .К яннавувохулсорп илаіретам й
-ещинз илуб ен ирялумроф-иварпс ікяеД .ав
хинелварпдів ,вілаіретам уксипс У .узардів ін
ьтюуругіф ,БГК огокьсвоксом од дялгзор ан
-аМ .Д ,укчялмеЗ .Р ,асілхеМ .Л ан илаіретам
.ні ат акнечноідаЗ .С ,огокьсьлїун
.р 5391 итнемукоД
ан уктобарбо яялватсдерП“ :янчіс 52
0091 ,ачивеенроК яирЮ ачиломС ялетасип
],цениа[рку ,инамУ .г .жору ,яинеджор .г
-иноицкнас ушорп — ]йынйитрапсеб[ п/б
-одевсоцепс евтсечак в уквобрев оге ьтавор
.”магурк мынрутаретил оп ялетим
чиломС ,Я .аксипдоП“ .оготюл 31
-доп юущяотсан юад ,чивеенроК йирЮ
-ес как итсоньлетяед йеовс В ]…[ .уксип
-овтсдовокур удуб акиндуртос огонтерк
-варп ,БГУ вокинтобар имяиназаку ясьтав
-ртнок хадив хесв о яащбоос онтсеч и овид
-тевоситна итсоньлетяед йонноицюловер
”]…[ .атнемелэ огокс
-иломС асорпод локоторП“ .оготюл 31
.г 5391 яларвеф 31 ачивеенроК яирЮ ач
етеанзирп ябес ыВ меч В :сорпоВ
]…[ ?мынвонив
харовогзар в нажаБ ьлетасиП :тевтО
-арку ”дапеназ“ лаворитатснок йонм ос
йондо с ,юуроток в ,ырутаретил йоксни
с а ,”итсонрадзеб“ ястюавилв ,ыноротс
]…[ .”ытналат“ ястюавывотсера — йогурд
онжом адгесв оговилжарВ еритравк В
отэ — ”оволС“ моД“ отч ,ьташылсу олыб
-арку яинечюлказ огоньлетиравдерп мод
яакстарб отэ“ отч или ”ырутаретил йоксни
.”йелетасип хиксниарку алигом
УОХ БГУ ОПС .чан .моП“ :янзереб 3
.вешукЯ ДВКН
.УОК .чаН .маЗ
.тропаР
юонм ІІ.31 ,иицкнас йешаВ онсалгоС
оп ытобар йонтеркес ялд навобреваз лыб
-ип — магурк мынрутаретил миксниарку
-весп доп чивеенроК йирЮ чиломС ьлетас
.”алертС“ моминод
оп( еинелвонатсоП“ .р 4491 тнемукоД
-ва 3 .)ялетимодевсо ,атнега улед умончил
и отишдоп елед мончил В“ .г 4491 атсуг
-зор й-2 .”вотсил 181 огесв онаворемунорп
.42 .крА .лід
-орп іварпс йінад У“ .р 1102 тнемукоД
-тачеп онелпіркс і отишдіп ,онаворемун
корос отс( 541 ”вітекап ялд“ 202 № юок
анитсач ощ ,ондив огоьц З .вішукра )ьтя’п
.алкинз иварпс їочобор зі вітнемукод
-идохдан илачоп яннесенод інрутнегА
ачобор огой ела ,укор 5391 ачиломС дів ит
-учнікаЗ .укор 0491 дів ясьтєаничоп аварпс
-чіс 71 дів мяннесенод аварпс ачобор ясьтє
-чіс 72 .ніхутєвЦ вянйирп екя ,укор 3591 ян
-евс ялД“ :івоцняагА васип ніхутєвЦ ян
иман ”алертС“ тнега отч ,юащбоос яинед
с изявс в итес йонтеркес зи ястеачюлкси
-ежолоп еещядовокур теаминаз но отч ,мет
.”РССУ йелетасип хикстевос езюоС в еин
:утежюс огомас огот оД
.онтеркес .воС“
юаджревтУ
РССУ итсонсапозебсоГ артсиним .маЗ
итсонсапозебсог кинвоклоп
никворБ
.г 3591 яравня 72
еинечюлкаЗ
)”ылертС“ атнега улед умончил оп(
.чан .маз ,Я .г 3591 яравня 72 ,веиК .роГ
ройам РССУ БГМ яинелварпу 5 аледто 4
-чил вертомссар ,веракеС итсонсапозебсог
-омС — 6174 № ”ылертС“ атнега олед еон
-еджор адог 0091 ,ачивеенроК яирЮ ачил
,ялетасип ,ССПК анелч ,ацниарку ,яин
,евеиК .рог в огещюавижорп ,УПСС анелч
:лешан
-оп еещядовокур теаминаз ”алертС“
йелетасип хикстевос езюоС в еинежол
огоннежолзи иинавонсо аН .ыниаркУ
:ыб лагалоп

,ЬНІКОЛІБ йігреС
вїиК .м ,куан хинчиротсі роткод
”усабвирК рє’руК“ іланруж у укор 0002
-елО яннежділсод онавукурдан )321 олсич(
-зарив етачопзор ,акнетикиМ ачивонавІ аг
-ем юттатс юц итасипаН“ :мяннечдівс мин
,яттиркдів енмус енавідопсен олисумз ен
ховд яннелватсіз іватсдіп ан виборз я екя
.”вікор 5991 і 7891 вітскет
-иломС яірЮ идагопс — тскет йишреП
огой алавукілбупо ощ ,”я і ЕТІЛПАВ“ ач
-ижурд яншилок ,анвірогирГ анелО аводу
излеБ ачивородеФ ярогІ яцванзокизум ан
-ім .вот акчод ,радолоС ещивзірп ечовід(
-откериД автсрадопсог огондоран артсін
ешреп ,”анїаркУ анрутаретіЛ“ атезаГ .)їір
-ирп икніротС“ укирбуР .укор 7891 янтвож
-ид ”інїаркУ .тіЛ“ у вів ”инищдапс їотубаз
-уЖ алокиМ ирутаретіл утутитснІ роткер
.йикьснил
-од умокьсвїик у излеБ .Ф .І ьлор орП
актсівен аладівопзор інем іттиж умоннєов
-идолоВ анирІ авокіншінярП .Н .Д .дака
ощ ,акьлетичв акьсвоксом ,окшоБ анвірим
-ьнаП їокьсвїик їєовс алавубаз ен илокін
-навубереп орп идагопс їЇ .іцилув їокьсвік
-упо я імрют йікьсвіня’куЛ у укор 8391 ян
.)12—02 №№ ,9891 ,анїаркУ( вавукілб
агелО визарв кат ощ ,тскет йигурД
-ок яіцакілбуп — ,акнетикиМ ачивонавІ
БГК акинвіцарп оговордак огоьншил
-теркес иматіфос діП“ акипоП авалсечя’В
-сич )енєовдз( ешреп олуб еЦ .”бжулс хин
-ончитсицілбуп-овокуан ідот ан оговон ол
,ДВКН ,УПГ ,КЧУВ вівіхра З“ уланруж ог
.)5991 .2—1 №( ”БГК
-нїарку идагопс — тскет йишреп ,ежтО
-омС .Ю акиннемьсип огокьснядар огокьс
иволог мокинпутсаз вавюцарп ощ ,ачил
-їаркУ вікиннемьсип икліпС яннілварп
-ьлук овтсиравот екьснїаркУ вавюлочо ,ин
монодрок аз имяцнїарку з вікзя’вз хинрут
яореГ яннавз йинєотсоду вуБ .)”анїаркУ“(
-еждороган ,)0791( іцарП їончитсілаіцоС
-ро имишні ат анінеЛ иманедро амовд йин
мотатупед ясварибО .имяладем і иманед
инелч у мотадиднак ,РСРУ идаР їонвохреВ
-ьсип икліпС нелЧ .инїаркУ їітрапмоК КЦ
.р 4391 з вікиннем
-од енрутнега ьсєич — тскет йигурД
-укод йец зараЗ .БГК вівіхра з яннесен
-нега іварпс йічобор у ясьтєагіребз тнем
№ .1 моТ .)ачиломС яірЮ( ”алертС“ ат
-няотсоп ьтинарХ“ :іцнидалкбо аН .14135
-ечеркесзоР“ :актачеП .”онтеркес .воС .он
-ор акьлік аз ещ ,ьтидохиВ .”1102.80.30 .он
-ороП инїаркУ тнедизерп кя ,огот од вік
хинчитсінумокитна текап васипдіп окнеш
їовобосо вімот хивечиломС ьтсіш ,віноказ
-апа витеркесзор варпс хичобор ат иварпс
.УБС тар
окнетикиМ чивонавІ гелО ,ьтидохиВ
-ьлахопе од ещ яттиркдів єнжварпс виборз
-ополз ет ьсО .узаку оговокнешороП огон
окнежвоД адог 3391 яам 31“ :ецсім енчул
лахеирп оньлаицепс от ен ,онйачулс от ен
лажел едг ,утанмок в лешов нО .вокьраХ в
йедюл и ,ондзоп олыб( йовелывХ уборг в
-орг к лешодоп ,)огонмен олавовтстусирп
-ебо уволог лязв ,яртомс ен огок ан ин ,уб
-неелказ лаволецоп ,яслунган ,имакур ими
мин аз делсВ .лешыв и яслунревоп ,унар юун
моревтечВ .я и окнерасюлС ,неснагоИ лешыв
окнежвоД .крап в ьтидорб ьсиливарпто ым
-немукод ховд у інжотоТ .”лачлом ямерв есв
.чивонавІ гелО вилідив яннечер хат
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олуб ачивектоХ атанГ тшера ат сурт ан редрО“
.”укор 8391 оготюл 32 онасипив

їіротсі хятсерхереп аН

юущушип иларбаз еен У .БГК в сорпод ан
.укнишам юугурд ьтад илащебо ,укнишам
-воруС отч ,лировог рекнялоП .Г ьлетасиП
йыроток ,мыныцинежлоС с амоканз авец
-зи“ ано отч ,мот о ежкат а ,ее лащесоп
ыноротс ос йен к еинешонто ,”ьсалинем
.еохолп йетсалв
-ирп йе отч ,алищбоос .Г .Е чиломС
-орп ачиломС .Ю месип иипок лалс
-келА вогенС евксоМ в йищюавиж
,болаж адяр ротва( чиворимидалВ йес
-раП мялетидовокур хыннавосерда
как ясляреворп ,автсьлетиварП и иит
-она огонболз ьлетинлопси йынжомзов
.Ю у юьлец йотэ с ;амьсип огонмин
,авогенС амьсип ытязв илыб ачиломС
-елварпУ 5 .дтО 6 в ынадереп еыроток
-ирП .РССС БГК в ьсилялварпан ,яин
-варпУ І акиньлачан акинпутсаз актім
.анакруЦ .В акинвоклоп РСРУ БГК янніл
нозкілаФ чивоьлїарзІ фисоЙ — вогєнС
.СРПК чяід ,)авксоМ ,9891—вїиК ,8981(
йинензя’вУ .У)б(ПК КЦ нелч 0391 З
.іЗАЛУГ у вуборп вікор 51 даноП .7391
алисорп .Г .Е чиломС .).Б .С актімирП
-еп утэ ьтавозьлопси ил онжом ,атевос
онжом и игинк еквотогдоп ирп уксипер
-анимопсов аробс ялд ьтавозьлопси ил
алсич зи изявс еыннелсичогонм оге йин
]…[ .йелетяед хынневтсещбо хынтсевзи
-инешонто мыньлетацирто с изявс В
-ан оп ииссимок унелч к .Г .Е чиломС ме
.Г .А увокютиМ ачиломС .Ю юиделс
ен дяр .Г .Е чиломС ьтижолдерп онжом
ьтадереп волаиретам итачеп к хыннещупод
хи яинещарвтодерп моголдерп доп( енм
ьсоличулс ,лом ,отэ как ,яиненартсорпсар
йонлоп ,онченоК .)окнечнеЖ мокинвенд с
янем у ,отэ ан тедйоп ано отч ,итсоннереву
тевозыв ен еинежолдерп отэ окандО .тен
.Г .А чиломС иицкаер йоньлетацирто
БГК яинелварпУ І акиньлачаН .маЗ
РССУ МС ирп
)накруЦ .В( >сипдіп< кинвоклоП
.г 6791 ярбакед 9
.5847 № .геР
огой яннахорп ан ачиломС яірЮ віхрА
-имдюЛ аласипо инвірогирГ инелО иводу
-неЦ акротаднуф ,окнецорП анвїірднА ал
-етіл юезум-увіхра огонважред огоньларт
вікинтіборвіпс дереС .автцетсим й ирутар
-анздів умот віцясім акьлік ощ ,МЛМАДЦ
улокиМ итавзан анжом ,яччір-05 єовс вич
ярогІ ,огокьсдогороК анамоР ,авойбороВ
-севан отраВ .хишні хоьтагаб ат акнечиД
аз оляотс ощ ,ет орп ітсомодів ікторок ит
-ред умовезулаГ у имарепап имивечиломС
.УБС івіхра умонваж
.онтеркес .воС“
.втсниде .зкэ
юаджревтУ
РССУ БГК ялетадесдерП .маЗ
ройам-ларенеГ
>сипдіп<
окшукяМ .Е .В
.г 0891 ялюи 91
еинелвонатсоП
и огончил .хра ииненарх монняотсоп о
.14135 № алед огечобар
акиньлачан .маЗ ,Я .г 0891 ялюи ”71“
-руЦ кинвоклоп РССУ БГК яинелварпУ 1
с ытобар ылаиретам вертомсар ,.И .В нак
-сонсапозебсог вонагро мотнега мишвыб
-роК меирЮ мечиломС — ”йолертС“ ит
6791.IIIV.62 мишрему ,.р .г 0091 ,мечивеен
,адог
:лешан
юиназаку оп .г 6791 од ”йолертС“ оС
ьсилавижреддоп РССУ БГК автсдовокур
-оп оген то ,яинешонто еыньлетиревод
-оток оп ,яицамрофни яаротокен анечул
итремс елсоП .икварпс ьсилялватсос йор
-орп .Г .Е чиломС йонеж оге с ”ылертС“
-енархос оп атобар яаннеледерпо ьсалидов
хиксьлетасип мавихра .сог ечадереп и юин
.”ылертС“ волаиретам
:ливонатсоП
-омС и ”йолертС“ ос етобар о икварпС
-ончил к ьтищбоирп хатсил 41 ан .Г .Е чил
яавытичУ .14135 № .хра ,”ылертС“ улед ум
-чил в ясхищюеми ьтсоннец юуксечиротси
юушьлоб ,волаиретам халед мечобар и мон
,ялетасип как ,.К .Ю ачиломС ьтсонтсевзи
-арх 14135 № .хра ,алед еечобар и еончил
.онняотсоп РССУ БГК еледто 01 в ьтин
накруЦ .В
-ертС“ ос етобар оп ыл-там :акварпС
.гг 77—2791 в йонеж оге и ”йол
.97—66 ытсил ,еледзар 4 в ытишдоп
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-арп ,ешчул хиовс хапицнирп в ьнзиж яан
-ов ,И .йолшорп еевилдеварпс и ееньлив
-ум[ тсера ан яинакеран ее яяледзар ,ещбо
-ро йеовс аз лиделс ямерв еж от в но ,]аж
.юьтсоньласкодот
.”алертС
-ивектоХ ачивонитраМ атанГ віхрА
-іддів у ясьтєагіребз інин )8391—7781( ач
.Г .Т .мі ирутаретіл утутитснІ вісипокур іл
.бз .дО .26 № дноф еЦ .УНАН акнечвеШ
ачиломС .Ю яннесенод енрутнегА .091
.мокліц ен ясгіребз віхра ощ ,єувося’з
-ар огокьснїарку орп ьдівопзор учнікаЗ
-жав ачиломС .Ю акиннемьсип огокьсняд
-ой илинзірдів ощ ,иматнемукод имивил
-варпс уктачоп ан хинадагз дів ирепап ог
-ьлегьліВ ,авортіміД яігроеГ ан вірялумроф
.авокнєлаМ яігроеГ ат акіП ам
.онтеркес .воС“
.втсниде .зкэ
.акварпС
,онтсевзи олатс .Г .Е чиломС тО
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.ОТА уноз у мотрецнок з икдзїоп їовогреч індодерепан иматополк ат имаретнолов з

вєафатс уМ йімеФ

-мирк инецс із юавіпс йедюл хиш
юавиркдів ,юнсіп укьсрататокьс
-анзід инов і ,тівс йивон хин ялд
-ьлук аньлакіну акат є ощ ,ясьтю
-рататокьсмирк зі вапутсиВ .арут
вуб еЦ .іпорвЄ в і имянсіп имикьс
ан трецнок йикьснїарку йишреп
йікьзуцнарф у ,ізереб умоворузаЛ
-угаер онавовидз кя ,вичаБ .іцціН
-изум їошан усарк ан акілбуп алав
-йирпс жет юнсіп укьснїаркУ .ик
.мотавхаз зі ьтюам
-нїарку в еньліпс ьсощ є иЧ —
хикьсрататокьсмирк ат хикьс
?хянсіп хиндоран
,огоньліпс отагаб ежуД :.М .Ф
-тянйирпс анибилг — енволог ела
-окив у ощкЯ .яннавижереп ат ят
-илг итадереп ьтсінтадз є яцван
-авіпсаз ежомз нів ,яттучоп униб
-аН .юнсіп ундоран укя-ьдуб ит
юокя з ,иламажД юнсіп ,далкирп
іннечаборвЄ ан алапутсив анов
-сіп їондоран тнемеле є йікя в і
-авіпсаз акнїарку-акничвід ,ін
-учдів ощ умот ,оводуч отсорп ал
-орт ,олшйив ешріг ен їен У .ал
-йіцоме жокат ела ,умошні-оп их
ец ,ивом дів ьтижелаз ен еЦ .он
.віттучоп ,віттучдів дів ьтижелаз
-окьсмирк ат умокьснїарку в еЩ
-олкьлоф умончизум умокьсратат
-итамзілем итнемеле іньлагаз є ір
-аркирп інчизум отус ікат ец — ик
-іпсолоС“ ксид вибор илок ,Я .ис
ощ ,угаву вунревз ,”акнечвеШ ив
-иЛ ротизопмок ”укиньловеН“ у
ежуд ,ивитом ватсирокив окнес
еЦ .ікьсрататокьсмирк ан іжохс
-ан іцборбо огой в ясьтєачіртсуз

?етєавіпс інсіп ікЯ —
-авіпс інсіп інзіР :.М .Ф
-доран дів ичюаничоп ,омє
-мирк ,хикьснїарку — хин
-оіртап і ,хикьсрататокьс
юорепо з і ,иснамор і ,укит
…омимойанз
-оруснаМ йімеФ :.Я .А
-рецнок умонжок ан чив
-мирк єавіпс овокзя’вобо іт
еЦ .юнсіп укьсрататокьс
-аН .акниздор огой ,акшіф
-аз икьлітсан єамйирпс дор
-рататокьсмирк ,онелпох
-уд хин ялд арутьлук акьс
-онжок в ончиткаФ .авакіц еж
-єажджїирп им идук ,іцсім ум
-мирк нидо чох є овокзя’вобо ,ом
-мирк отсорп обА .ниратат йикьс
-орп овокзя’вобо инов і ,нинач
-рататокьсмирк етйавіпсаз :ьтяс
єімузор ен отх отагаБ .юнсіп укьс
-ьтаб — мирК ощ ,єанз ела ,вілс
огокьсрататокьсмирк
анищвік
.авєафатсуМ яімеФ атситра
.ьтюімузор і ощ ,єавуБ :.М .Ф
йікьценоД у трецнок ,шєатя’маП
евиж мат — рамоК ілес в ітсалбо
-ереп ,вімуру-вікерг отагаб ежуд
ещ хиналсив ,умирК зі віцнелес
-ипілбо итід мат каТ .иниретаК аз
я ощ ,итировог илачоп й енем ил
ощ ,юовом юондір юоьнхї юавіпс
-ем І .ісубаб иличв хї ивом їєіц
-еМ .амойанз мї имратйаХ яідол
-ирп ен ісубаб ощ ,адокш олуб ін
-илсащ иб вуб я ,трецнок ан илшй
-отсі ікаТ .имин з итировогоп йив
-адялг юатип йачивзаз елА …їір
ікьсрататокьсмирк илуч иВ“ :віч
— ,ьтюадівопдів — ,іН“ ”?інсіп
мав я ,етйахулс ідот уН“ .”илуч ен
-орп імас ічадялг ідонІ .”юавіпсаз
.акат яісім енем у ,онвепаН .ьтяс
-овс ялд єовс“ єавіпс отх отагаБ
.”хісу ялд єовс“ юавіпс я а ,”хї
і акьснїаркУ
акьсрататокьсмирк
є ич :янсіп андоран
?еньліпс
?”єовс“ саВ ялд ощ А —
ощ отагаб енем ялД :.М .Ф
-ирп інем дерепмасан елА .”єовс“
-інтінамонзірйан ялд я илок ,онмє

кюломрЯ алежнА

оп икьліт яситавутнєіро онбіртоп
шедї ідоні ,єавуб ондалкС .ітрак
в шєажджїив ,игород шичаб ен і
-ьліт ен гороВ .уноз унчепзебен
-дапив илуб ,лангис ьтишулг ик
-елет оп ,матситра ,ман илок ,ик
-ог отсорп оба илавужоргоп уноф
.дазан илатревоп им бощ ,илиров
?єавуб ен оншартС —
ітсорпен ежуд ела ,ін аТ :.М .Ф
-ощ ,енавучабдерепен есв ,ивому
-ерт умоТ .умонзір-оп єавуб узар
юокя з і шедї ит идук ,итімузор аб
-раж йіводереп ан іцполх А .юотем
ялд ібот им ,шечох ,юімеФ“ :ьтюут
ві-РТБ ит-02 з унолок удоворпус
,ьтюанЗ .”!?омилідив вікнат оба
-ирп ікя ,хишні дів унімдів ан ,ощ
.онбіртоп ен ец інем ,ьтюажджї
-уснаМ юімеФ ,иВ ец миЧ —
-ов ощ ,йедюл илипукдіп ,учивор
-унопорп діворпус йикат маВ ин
?илав
-увопукдіп ен мичіН :.М .Ф
-вомзор имин з орищ отсорП .вав
-ан ,І .усофап зеб ,хинвір ан ,юял
йіндо ан имин зі мохуд ,онвеп
.итарб кя — енем ялд иноВ .іливх
-анзив ец илгомз инов кя А —
?итич
,илімузорз уднукес аЗ :.Я .А
ьтюунакс йедюл маТ .йівс нів ощ
хин ялд ит мітоп І .оньлатнемом
.йижуч оба ,йівс оба
-оп ьтіван ,умитарбоп кя ,иноВ
.”іфаддаК“ — илад умой йинвиз
?іфаддаК умоЧ —
-іх йижохс ен ,ощ А :.М .Ф
ьтіван і иторп ен — Я ?інвоз аб
умоьнхї в итуб ьтсеч аз юажавв
.ілок умокьзилб

”анїаркУ“ іцалап умоньланоіцаН в имавиткелок имичятид зІ
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иВ ,учиворуснаМ юімеФ —
-оз у мотрецнок з етєажджїив
мірк ,юобос з етезев оЩ .О ТА ун
?ирутарапа їончизум
омезеВ :вєафатсуМ йімеФ
-аз ежуд мат инов — иктіс інетелп
-евс ,ічер ілпет жокат а ,інавуберт
-укіфнізед ,икіл ,иктепракш ,ирт
-арку иропарп ,уквілп ,ибосаз ічю
-аР .ікьсрататокьсмирк ат ікьснї
-ирп ирозіволпет і мяцполх ешін
-наніф з ешінжутус зараз ,илизов
-ом илзев яцясім оголуниМ .имас
яннілварпу вітьлуп ялд иротін
-ер ікяеД .нежок нрг чясит 01 оп
,итавушіфа омежом ен отсорп іч
-єам ен яттяноп ьтіван ікяед орп
отсорп ,єавуб А .екат ец ощ — ом
маН .икинарк ,ибокс ,иторд ьсікя
-уш им ,иртемарап інчінхет ьтюад
.маретнолов омєунофелеТ .омєак
-ялватсод і омєарибз ец есу мітоП
.мяннечанзирп аз омє
-сіт саВ у имаретнолов З —
?козя’вз йин
-оп имин зі сан у ,каТ :.М .Ф
зеб атобор і яннімузоромєазв енв
-атсуМ ощкя :ьтюанз иноВ .ураіп
-од есв от ,емьзів хин у ьсощ вєаф
-нолоВ .мяннечанзирп аз ьтиватс
ощкЯ .идюл івилбосо ец — ирет
-ьтюамйаз умоьнжварпс-оп инов
-убертоп ен от ,юоварпс юєіц яс
хиньлавхоп ,томарг хинсечоп ьтю
.яннанзив огоньліпсус і воморп
кя ,ет орп икьліт ьтюамуд иноВ
,ет итипук бощ ,йешорг итарбіз
мик з і ,йіводереп ан онбіртоп ощ
.итиварпдів ец ешдивш иб
уноз у кодзїоп икор авд аЗ —
,илавіпсаз ьнесіп і оламич иВ О ТА
,ьтубаМ .иливатсод вікнурадоп і
-укічоогвод кя саВ ьтюачіртсуз
?йетсог хинав
умошан аН :кюломрЯ алежнА
вітрецнок 002 даноп — укнухар
анжом ,ьтюачіртсуз кя А .ідохс ан
.укдапив умондо оп икьліт итидус
,мяцполх илимодівоп им ьсокЯ
кя ,инов і ,омєажджї’діп ежв ощ
,іннавуриднумбо умонвоп у ,илуб
-очжилбйан од илітелв ,юєорбз із
-жїирп гурд сан оД“ :унизагам ог
-орз волп умой омечох им ,єажд
— ,”ося’м енбіртоп ман ,итиб
-оВ .юничвадорп инов илисорп
.ося’м есу мї аладорп ,іцош в ,ан
огот илиркан літс йитинеманз І
-алас идив авд і ,волп і илуб :янд
ьтіван ,овилшуровз ежуд ощ ,і ,віт
умоТ .илшйанз ьсед икчотеврес
!вахїирп хин од гурд ощ
,етєагядо ителиженорб А —
?идут етедї илок
-енорБ !ив ощ ,ін аТ :.М .Ф
-варпс едй илок ,інбіртоп ителиж
ан шєажджїив ощкя ,ліртсбо йінж
им хапоко В .ипоко в ,”кодереп“
хї омєад иМ .вітрецнок омєад ен
оба ,ьтюавичопдів іцполх ед ,мат
-із мї ьтсівилжом є ед ,мат б ачох
-еп яліб илуб им ьсокЯ .яситарб
-арапа итиватсоп илітох ,їоводер
-от ,илиловзод ен ман ела ,урут
,анжоМ .”итиркан“ ежом ощ ум
,итавіпсоп іжаднілб в і ,онйачивз
йикат итавад ясомєагаман им ела
-йанкя итисорпаз бощ ,трецнок
-оп ,итавіпсоп ,віцполх ешьліб
-оьц ялд А .имин з яситавукліпс
-илев ич лаз йикилев небіртоп ог
-полх ”іцвоьлун“ ан А .теман йик
ясьтюаписив ен онратнемеле іц
-акоп ”итрецнок“ ікат мї мат —
-ирт икьліт ощ ,укоб огот зі ьтюуз
.ясйам
-ен івокьсйів ,адварп еЦ :.Я .А
.вітситра аз ьтсіньладівопдів ьтус
”іцвоьлун“ ан анжом ен — егурд І
-ибз ітсокьлік йікилев у віцполх
яннатип ец — іцсім умондо в итар
-дів кинвиторП .віцйіб икепзеб
-улсорп ,яннавусереп ісв єужетс
-ан оп і умоТ .ивомзор ісв єувох
,ьташулг — шедїорп ен уротагів
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.ясьтєюровтс ен огочін віттучоп і ьнавижереп зеБ“
інжварпс яттиж у ьтюухвотшив і ьтялпіл їідоП
.”итналат

тнасед-трА

йикьсрататокьсмирк
йиндіхбо
-епо ртает ,ртсекро йинчінофмис
-оп ялд ,небіртоП .утелаб ат ир
-ролкьлоф йикилев нидо ,уктач
-ет мас ,онйачивз і ьлбмасна йин
-біртоп ,іцвіхаф ісв илуб боЩ .рта
-алк йї итад ,ьдолом итичван он
-ісу з утівсо укьсйепорвє унчис
— имянепутс иминдіхбоен ам
-иличу енчизум ,алокш анчизум
-ватсан інраг ,яіротавреснок ,ещ
-омас ьтсінтадзецарп сюлп икин
-уб ідот икьліт І .атнакизум ог
-сащ ан ,сан у зараЗ .татьлузер ед
-іпс хинрепо отагаб ясоливя’з ,ят
-ечдівсод ежв і ,хидолом і :вікав
.рох йикьсрататокьсмирк Є .хин
-одорп онбіртоп утобор юц елА
.итавужв
-ецс ан иливатсоп иВ б ощ А —
?умирК в ирепо їоньланоіцан ін
-ипан овонан б Я :.М .Ф
-ірав умонрепо в виватсоп і вас
-саркерп юц — ”зик-изрА“ ітна
од иничвід вобюл орп юіротсі ун
оговс ,вікотив хїовс ,ілмез їєовс
-асипан бощ ,учох ежуД .удоран
,елесев екат ьсощ орп урепо ил
шан илок ,ясьтєабодоп інем об
І .єідар і ясьтєімс ,єутраж доран
-сачус орп юіротсі овокзя’вобо
ясолубдів ощ ,ет орп ,їідоп ін
,далкирпаН .имакор иміннатсо
-азинан укя ан ,івобюл яіротсі
хіннатсо їідоп інчитамард ісв ін

онадоп олуб увонЗ .юорутарапа
-ет їошан з ела ,віткеорп 04 даноп
шан кандО !огондож — їеді ат им
.илилихдів ткеорп
?илинсяоп миЧ —
-орп ьтучох ощ ,миТ :.М .Ф
-изум їовозажд ьлавитсеф итсев
в ен огой ьтідеворп ела ,ербоД .ик
-аркУ ідохс ан а ,іседО оба івєиК
-илунревоп им онвадощеН .інї
-вубдів мат ,акьценодоревєС з яс
їонсачус ьлавитсеф-срукнок яс
.інсіп їокьснїарку
-очо чиворуснаМ йімеФ :.Я .А
.іруж енйісефорп мат вавюл
-ил вавирт срукноК :.М .Ф
бісо 05 од ощ умот ,ьнед нидо еш
мижджїирп ,умоьн у ьтсачу оларб
ондо есв идюл елА .окжав олуб
маТ .кьценодоревєС в илахїирп
-рутьлук ьсекя итуб оннивоп жет
-агаб видоп ан ,идут і ,яттиж ен
-ав з ашан еЦ .игятоп ьтядзї ,хоьт
.анїаркУ им
:яірм янваД
йикьсрататокьсмирк
ртает йинрепо
узар огоьннатсо иВ илок А —
?умирК в илуб
,вуб ен укор 4102 ялсіП :.М .Ф
-аз ен ужомз ен ощ ,юанз ощ умот
отсорп ощ аз ,екат ьсощ итавіпс
-ис юанз Я .умирК зі ьтятсупив ен
у ьтувиж итарб їом ,мат юіцаут

ан укдапс огончизум икьлітс варб
-оьц аН .я кя ,акнечвеШ ітсочровт
-оьС .вітнедутс ьтачв ілаіретам ум
иладзор им илокш в икьліт індог
-убертаз ежуд инов і ,віксид 0051
-нілокоп евон ан — яідан ясВ .інав
огочін ,етсорив ен онов икоП .ян
.ясьтинімз ен
-ін репет і інаворачзор иВ —
?итибор етедуб ен огоч
-оган ялд ен ююцарп Я :.М .Ф
.удуб ,кат — итавюцарп жот ,дор
-офмис зі ксид йигурд виборз ьсО
-ив орокс нів і ,мортсекро минчін
аволс ан ежу ьнесіп акрібз еЦ .едй
-чір-061 огой од трецнок ,акнарФ
-оп — онтартаз ежуд ец ,каТ .яч
,уртсекро утобор ититалпо онбірт
-авюцарп онбіртоп ,їідутс уднеро
ититалпаз онбіртоп ,хавіхра в ит
.аксид ксупив аз
— окнарФ і окнечвеШ :.Я .А
хин аН .иткеорп інйіцремок ен ец
икапван а ,шєялбораз ен огочін
а ,им ен умоТ .шєадалкв икьліт —
итидох єам ирутьлук овтсретсініМ
ец умок і огоч ялд ,итавюнсяоп і
матситра итавунопорп і ,онбіртоп
-ипаз ,вєафатсуМ кя ,янвір огокат
ен ежв Я .укисалк укьснїарку итас
юончитоіртап з иксид орп ужак
-ивоп хї ончанзондо — юокитамет
-веШ А .аважред итавуснаніф анн
,ещаркйан ец — окнарФ і окнеч
-оп йікьснїарку йінчисалк в є ощ

-овс ьтюувтреж ідварпс ікя ,манї
.мяттиж мї
-оп ,иретнолов ен а ,аважреД
-аркйан хї итавучепзебаз аннив
хикя у ,икяов є маТ .монич мищ
-ор ,ивом ьтюанз ,итівсо 3—2 оп
ощ ьсо ,ьтуниг инов І .икинмуз
-жїирп илок І .ешіншартсйан
-аб і іцилотс од итдівз шєажд
-од орп їіцаралкед іц тут шич
-аб ,итешруф ,итрецнок ,идох
удапзор ялсіп ,етєанз иВ …ил
умокат ан алуб анїаркУ РСРС
-ом індогоьс ощ ,уктивзор інвір
-іньлисйан з юєіндо итатс б алг
-окьснядартсоп ан важред хиш
ежв анов икьлікС .іротсорп ум
-уб ец есв им илок і ,алитартв
.омодівен — итавужулодан омед
-арку умоьнжварпс у амелборП
-онроЧ ьсО .івореділ умокьснї
єовс итсалкоп йивотог вуб лів
огой ела ,уважред юц аз яттиж
-вотреж алуб огоьн У .иларбирп
иреділ ікьснїарку інсачуС .ьтсін
-аз юобос итавувтреж івотог ен
.инїаркУ идар
-реж є ратат хикьсмирк У —
?ьтсінвот
,ьтюувтреж инов ,каТ :.М .Ф
.ясьтюамйирп ен ивтреж іц ела
-арг ікя ,иниватсбо є овокзя’вобО
.сан иторп ьтю
огондоран иторп ьтіваН —
?инїаркУ атситра

мат инов ощіван і умоч ,ьтюанз ,йіводереп ан єюов отх ,іТ

-оп зеб ощ умот ,інїаркУ в вікор
-дож итадереп овилжомен віттуч
.їідоп ін
ясилункугдів ікя ,иротва Є —
?їіцизопорп ішаВ ан
ежуд є умирК в сан У :.М .Ф
-ом ікя ,иротизопмок ітивоналат
-изум унчисалк итавюровтс ьтуж
ела ,хин од ясватревз ьтіван я і ,ук
.єамен вітатьлузер икоп
умирК в итналаТ ?умоЧ —
?ясилавохоп
.огонбідоп огочіН :.М .Ф
-олог і йахен ,тналат йінжварпС
,ежоМ .едапорп ен едін ,йинд
-иторпс іливх ан ,икапван заркя
-уждоран умирК у зараз емас ув
з ,ащивя інрутьлук івон ясьтю
.єнжварпс ьсощ ясьтєллив хикя
-очін віттучоп і ьнавижереп зеБ
ьтялпіл їідоП .ясьтєюровтс ен ог
інжварпс яттиж у ьтюухвотшив і
-авіргідіп ешіньлис ещ ,итналат
ьтююлисоп ,котивзор йінхї ьтю
-ум ,ішрів итасип ьтудуб :рібдів
.яттиркдів итибор ,инитрак ,укиз
енертсогаз ,яртівоп ,ирог ,ероМ
-оран ец есв — яттиж яттянйирпс
итавад онбіртоп ман і тналат єужд
.угород умой
алев увомзоР
,АВЄІЛАТРУК араньлуГ
вїиК

ін ьтучох ен итдівз итахї і умирК
— ясьтюувид иноВ .ізар умокя в
єунап зараз маТ .єід ен тівс умоч
.ітсонечерирп ат юачдів йіртсан
-умиртдіп ьсокя аберт начмирК
.итав
?кЯ —
-ирто іннивоп иноВ :.М .Ф
,унчитілоп — юіцамрофні итавум
ьтумитавумирто ощкЯ .унрутьлук
ьсО .яідан ьсакя итірвеж едуб ,її
.увомялсІ урунеЛ ібисапс ,є РТА
янненревоп в етирів иВ А —
?умирК
-ан я ,юрів ,онйачивЗ :.М .Ф
-ан ощ ,умот в ясюавінмус ен ьтів
їісоР илок ,ивому ікат ьтунатс
-аз жін ,умирК з итіп едуб ешгел
-ядваз — овоктсаЧ .мат яситишил
отданаз доран й ат …мяіцкнас ик
.едйив ен хянруд в итамирт огвод
ежуд мелборп хїовс їісоР у еждА
.хиньланоігер ,отагаб
-уд ен илокін иВ ,ага-імеФ —
умирК в яннеровтс орп илам
огонрепо огокьсрататокьсмирк
?уртает
еЩ .яірм янвад яом еЦ :.М .Ф
зі ец орп вялвомзор я хакор х-08 у
-от ялД .атнекшаТ зі мотсіланруж
-окьсмирк ясалавивзор бощ ,ог
-оз ,арутьлук анчизум акьсратат
-йепорвє хищарк в арепо ,амерк
-ен дерепмасан ,хяіцидарт хикьс

-окат ан ешьліб мит ,іцизум ат їізе
.інвір умонйісефорп умокосив ум
итаміндіп омедуб им ещ умоч аН
ан ен ощкя ,йедюл итавундє’бо і
?івокнарФ ат івокнечвеШ
-дє’бо амелборп ,ідварпС —
-оьс ,удохс і удохаз ,инїарк яннан
-зойресйан з андо інїаркУ в індог
-ьлук од ясетиватс ив кЯ .хишін
?віткеорп хинрут
-ретсініМ ирп адар Є :.Я .А
-вяаз шєадоп идук ,ирутьлук івтс
ьсекя едй икдівз і иткеорп ан ик
6102 уктачоп аН .яннавуснаніф
шан икьліт віткеорп 94 з укор
инїаркУ іводохс йинавосерда вуб
ан янсіп ат оволс екьснїаркУ“ —
-орп илавутогдіп иМ .”ісабноД
-олоС .окнечвеШ сараТ“ умарг
йикя ,ткеорп йинидє еЦ .”ивіпс
ен ощ умот ,иламиртдіп овоктсач
.итилобтуфдів місвоз илгом
-орп иладоп им узар огошнІ
ьсишвичураз оьндерепоп ,тке
-ечявсирп ,артсінім юокмиртдіп
зі мяцнелесереп минешумив йин
илавуналп иМ .усабноД і умирК
зі вітрецнок рут йикьснїаркуесв
-ан хісу йедюл итандє’бо юотем
,віноігер хісв ялд ,йетсоньланоіц
,яеді анраг алуб еЦ .йісефнок хісу
-ов илуб сан у ,илавутогдіп есв им
ікя ,йедюл илшйанз им ,иретнол
з итгомопод илуб іннивоп ман
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ед ,идюсв ,етєанз иВ :.М .Ф
в ,инїарк юовом юнсіп шєавіпс
ан“ ясьтєамйирпс ец ,шевиж йікя
-оХ .єамен огоьц інїаркУ В .”ару
-агаз овтсьліпсус екьснїарку ач
енем в ела ,ентнарелот ежуд мол
хинзір в ощ ,яннежарв ясолалкс
втсмодів хинрутьлук харуткуртс
.итсінумок іншилок ьтядис
шан илиборз им кя ,икор ирТ
і укнечвеШ оп ткеорп йикилев
юімерп ан илавунімон сан ічирт
ьсогок ,ьтубам ,ела ,акнечвеШ
,окнечвеШ мас оба єувотшалв ен
,юамуд икат-есв Я .вєафатсуМ оба
-афатсуМ ниратат йикьсмирк ощ
йикьсвікнечвеШ єутард ежуд вє
у ощ ,ет итинсяоп ещ кЯ .тетімок
-до ешил акнечвеШ яччір-002 кір
-опзеб анадоп алуб атобор яом ан
?атеоп огоьц ітсочровт з оьндерес
яннавунсі орп ,ировт вошйанз Я
,иланз ен итнегирид ьтіван хикя
ежв илуникдів утобор ушан ела
-амирто їімерП .ірут умогурд ан
-нусотс огондож єам ен отх ,іт ил
-арку ітсочровт яннежділсод од ук
-ьламронен еЦ .акисалк огокьснї
-ьлук од угавоп итам аберТ .он
-оран огонсалв инищдапс їонрут
-ефорп акмуд єашітв енем елА .уд
— отхін ощ ,илазакс ікя ,віланоіс
-ив умокат ан і ібатшсам умокат в
-із ен і виділсод ен — інвір умокос

-сіп ощ ,етєімузор иВ кя А —
?илянйирпс юн
-ирп инїов трецнок аН :.Я .А
із отсач ,інелмотс ,іровус ьтядох
-єаничоп им ,модялгоп милсагз
-ашілесев іцполх і — итавіпс ом
яцнік од і ,єашілтівс дялгоп ,ьтю
-ар ежв омєаничоп им утрецнок
-арп ец І .итавюцнат і итавіпс моз
-ет итам аннивоп янсіП .оньлив
-ивоп анов ,ткефе йинчитвепар
ьзірк ьтіван ,ушуд итавукіл анн
-улА з ьцеполх ,юатя’маП .изоьлс
-ат вахулс илок ,ясвакалпзор итш
-суМ іннанокив у юнсіп укьсрат
.отагаб йіцаутис хикат І .авєафат
-атипш умокьсвїиК в алапутсив Я
-віцарпдем янД од ітрецнок ан іл
ен віцясім місів ківолоч маТ .акин
-вавукліпс ен мик з ін ,вялвомзор
-ем од вошйідіп інсіп іцнік у а ,яс
енем оньлис мич( гін од вапв ,ен
-ібдіП .итадир вачоп і ,)вакялан
:ьтужак і огой иляндіп ,іракіл илг
!вижо ,угоБ авалс ,ун
?кош йинчитамварттсоП —
огой итавукілив і ,каТ :.Я .А
-оме минніцонвір икьліт анжом
ьсотх ,єавуБ .мовилпв минйіц
-нат єаничоп і унецс ан єагібив
-ох ьсотх ,икдясирпван итавюц
отсорп ,інецс ан итипутсив еч
-атс жет ец і ,сертс итунпюлхив
-ом ісв еН .їіцоме ецсім ан ьтив
а ,онйітсомас сертс итянз ьтуж
,йедюл ”ьтюавиборп“ итрецнок
илок ,овородз еЦ .зілс од мосач
-адв ьнесіп маротва і матситра
-йіцоме огокат яситгомод ясьтє
.уткефе ”огончитвепарет“ ,огон
мозар им илок ,утрецнок ялсіп А
ьтясорп ещ й ещ инов ,йач омє’п
.мозар итавіпсоп
мат івотог іцйіб огвод кЯ —
?яситамирт
ьтудуб инов ,юамуд Я :.М .Ф
оминьлівз ен им икоп ,яситамирт
-жав ежуд яіцаутис ачох ,сабноД
-ов отх ,іт ощ ,ешінвологйаН .ак
і умоч ,ьтюанз ,йіводереп ан єю
-ереп зеб итй і мат инов ощіван
.ясьтюарибз ен итдівз игом
етєанз хоьтагаб ежв иВ —
ьтюубертоп инов огоЧ .отсибосо
?О ТА іноз у
авилжав ежуд хин ялД :.Я .А
-аН .акмиртдіп акьсдюл отсорп
-мирк в упутсив ялсіп ,далкирп
зі йіндо ан ітор йікьсрататокьс
”юоквоьлун“ дереп заб хінйарк
-олх івєиК в ежв інем ьтиновзд
-йела мялеС“ :итор їєіц зі ьцеп
-йутсардЗ( мунах-алежнА ,мук
-окьсмирк з — ,алежнА інап ,ет
,єамен огокін енем у ,)їокьсратат
ьсокя інем анжом ,ага-імеФ мірк
-елборп енем у ,мин з яситазя’вз
огой илавушірив им мітоп І .”им
.имелборп
,вуб кодапив нидо еЩ :.М .Ф
-укод аз вїиК у вахїирп ьцеполх
-ьлік ан ясвамиртаз ,иматнем
— дазан итахїив гімз ен і вінд ак
.єачатсив ен котивк ан йешорг
-улс іцьловорбод-іцполх еж маТ
.йешорг єамен ончів хин у ,ьтаж
-ереп уктрак ан умой илітох иМ
-трак ьтіван огоьн у ела ,итуник
отсорп умой им ідоТ .єамен ик
-дів і илавудоган ,котивк илипук
у икнівзд ікаТ .авєиК з иливарп
-ив ялсіп ощ умот ,онйітсоп сан
-адалкс имяцйіб зі сан у віпутс
-онворк ежйам ,ітсибосо ясьтю
.икнусотс іннидор
?віцполх хиц єянзірдів оЩ —
-аз маТ .ьтсінвотреЖ :.М .Ф
-убереп инов ела ,идюл іщарк зар
-ібО .хавому хищарк в ен ьтюав
-ер мат ела ,йелатед зеб ясомедй
,віцполх у — окжав ежуд оньла
-інратнемелейан єамен ,єавуб
-ядо од яннавучрах дів — огош
-арибз окжав илок ,оркирп І .уг
-ов итзевдів бощ ,икйіпок іц шє

.еншіргзеб ен окелад ещивя — овтсйісоролаМ“
ясьтєуждоререп окгел онов ,інин омичаб кЯ
.”овтсйісоровон в

в ”ирведеш“ їовс иб васип і ”иб
баб хикьсвоксом ялд ”анєс уготс“
-ак имикат икнїарку оБ .вікижум і
-рак инов ,ьтялсим ен имяірогет
-оірп івєттиж інхї і ,ішні оньланид
-інвохуд й іщив ,ішімичанз итетир
-ед єам ”абаб“ оволс інїаркУ в І .іш
-идюл аратс еЦ .яннечанз ешні ощ
-авизан имабаБ .ясубаб ьсяич ,ан
-аркУ в А .їісоР в ешил коніж ьтю
-раг овтцоніж илавизан иджваз інї
-ів од ондівопдів і овилбонаш ,он
,яцивокорто ,ачвід ,октачвід :ук
,яцидолом ,аквід ,аничвід ,акню
.аратс ,акніж янтіл
-етімок оньлаер ьтюунсі ощкЯ
-ет інтавирп ьтююлортнок ікя ,ит
-мар итичанзо б илам от ,иланакел
-жом йикя ,уткудорпелет огокат ик
саЧ .микьснїарку итавзан б олуб ан
-иж инов інїарк йікя в ,мї итадаган
-охуд од яситиватс ьтюам кя і ьтув
-илбонаШ .віцнїарку вітипаз хинв
-ив ощ ,”кочутш“ хикат ьсо зеб і ов
-оваз-раврав умокя ан ,азов з илап
йиннезрем йівс ьтичолов кинвой
ясьтядолп ощ ,ж іТ .”рим йикссур“
ьтюад ,икур їондібен ьсїєич з інин
-ат а ,увижоп унвохуд ен мяцнїарку
-зебен ,”уквах“ ундицитсеп ібос ук
.я’вородз ялд унчеп
-ом ,хикя з ,икорк ішреп й є елА
-нїарку яситавуждордів енчоп й ,еж
ощ икоп ец йахеН .онікелет екьс
ен ьтіван огой і ткудорп йитавурис
-юс І .иротка ітивоналат ьтюугятод
-ен й інчісереп икат-ьтисод итеж
— ясиливя’з инов елА .івилгабив
-сідар І .илаірес інвомокьснїарку
,яччилбо ,анемі івон итавиркдів он
огочіН .ьдолом утивоналат итичаб
умоньлажавзор в єамен оговилбосо
едй ощ ,”тшера йіншамоД“ ілаірес
-умивен акя елА .”ТЕТ“ іланак ан
хикьснїарку арг ативоналат й анеш
в акя і ьдолом анраг акя ,віротка
ец І !авом андорирп ,ашорох хин
-серкс діл ьсо-ьсо ощ ,юідан єялесв
-ур фарготаменік йикьснїарку ,ен
тумегьлоВ-окненивтиЛ худ і ,ьтиш
-муШ і имчуБ ,огокьснижротаП і
-нечвокЯ ,окнесуК і йівжУ ,огокьс
-учйалокиМ ,їокьснижрепоК і ак
-валс ан ясьтенревоп икпутС і ак
-дів І .акнежвоД .О юідутсонік ун
-нїарку етивоналат ,екилеВ ьтидор
-йепорвє ещ огокя в оБ .онік екьс
-зитситра икьлітс є удоран огокьс
в ен ж иЧ !віцнїарку ,сан у кя ,ум
-атсив аліря анїаркУ ясв ьсилок сан
-лісев а ,ханецс хикьсьліс ан имав
-ет іншікзор илавудаган атявс й ял
.автсйід іньларта
-йісоролам ікат ьсо итидолП
-елет илінсяраз имикя ,”анік“ ікьс
-от в инїаркУ иторп иті — ,иланак
-овх у ясвидораз йикя ,укмярпан ум
-есижер“ огоьннатсо ітсомодівс йір
-сур“ улаіреселет огокьсрепмі ”ар
,адварпощ ,огой тежюС .”рим йикс
і монілатфан енхт огоьн дів ,йиратс
-оп“ огой і кя ,”ресижер“ І .монілт
-аз маТ ьтижредо жет ,”ікіндєрєп
.віраволомс — ьлор туТ унежулс
онік огокьснїарку їіцидарт ,каТ
-ачанйур икат ж имит інавонйурз
-идордів і ,огокьснїарку огоьсв им
ончанз имьліф інвомокьснїарку ит
-нїарку хин в итидордів жін ,ешгел
-арку ,ушуД укьснїарку ,хуД йикьс
,акнот арефс ец оБ .тівС йикьснї
-илев і ,утналат і єагамив ,анвохуд
отхін елА .игутоп їокьснїарку їок
-оналат увяоп єунйурз ен илокін й
-оБ лесиморп ец об ,віротка хитив
-дан отсорП .йикьсдюл ен а ,йиж
-от ісод й ещ і вітхорот огвод от
умокя ан ,зів йинапрашоп ьтитхор
-олов йиводзї йитипс і ачялк аратс
-арку А .тівс йикьсраврав йівс ьтач
-тубомас і етивоналат ,онік екьснї
ібраг йінелвоно ан ьтузев ьсед ,єн
йад жоТ .илов ікьснїарку іньлівоп
итисуртзор ен й итибугзор ен ежоБ
і еньланоіцан ,енчилев ет ізород оп
-ив сан в екя ,етивоналат онрімзеб
-оп оннімдоен і є онов ела ,иларк
!омєакеЧ .ясьтенрев
ЧИРТОМ аниретаК

рітсорп йинйіцамрофнІ

»арим огокссур« иренйазиД
-йагярпв ен омря ежуч в“ оназакс
-юл имабар етйаватс еН“ ат ”ьсет
.)олваП .пА .вС( .”йед
-авоьлауваз є овтсйісоролаМ
їісон огой а ,автсбар юомроф юон
,інин І .”омря ежуч в ясилгярпв“
екотсрож єовс виркдів раврав илок
віцнїарку в кяін ьсумоч ,яччилбо
з итуб ончиротсі ясьтєадалкс ен
яндвіп з иртіВ .яцнік од юонїаркУ
-ороп і ю’ворк інечисан ,удохс із й
-олог у ьтюянім огоч отагаб ,мох
,ясьтечох отдан І .хищус інин хав
латравК“ ткеорп йинрялупоп бощ
-окьснїарку юіротсі в вошйіву ”59
ен вавураг ощ ,йикат кя уромуг ог
ан а ,”илокирп“ ,”икчомхох“ ан
-ичо ,ухуд огокьснїарку яннеровт
-оважред инревкс дів огой яннещ
химидив ,вігоров хикясв ат віцровт
сач У .хинавоксамаз ,химидивен і
-ов бощ ,ирівенз сач ,йинвисерпед
-дапеназ инїаркУ дів илидовдів ин
і мохімс мивородз їортсан ікьцин
.момзімитпо минчитоіртап
итивоморп ьтужом ощ ,хиТ
-ішєрзар ,ліріК і нітуП адопсоГ“
ен ич інїаркУ в інин ”ьтіжолод єт
-тілитясед індерепоп у жін ,ешьліб
їокьсйепорвє оменгарп ,отбоТ .ят
їен од ясомєахур ела ,їіцаргетні
.юєілок юокьсвоксом юонежджї’в
сипотіл інин ешип яіротсі ощ ,ет А
-рав ощ ,віцноробо хишан ю’ворк
-ан ,юлмез ушан ьтичолот увонз рав
-ровт єюливх ен икчешіртін ,онвеп
-лисаЗ .вілаірес хинчісереп хиц віц
,маргорпелет хинвомокьсйісор ял
-авз кат икотоп інсяр ,вілаіреселет
ікя ,вілаіреселет ”хикьснїарку“ хин
.нилм йикьснітуп ан удов ьтюлл жет
,віротка хикьснїарку яцил ен б илоК
-янзірдів ен мичін илаіреселет іц от
ьтіван ироткА .хикьсйісор дів ясьтю
,овокандо ьтююлукитсеж і ьтядох
-ирп одан“ ат ”ачод“ ьтюялвомив
,)итарбирп іннімузор в( ”ясьтарб
-ащивзірп имикьсйісор ьтююлгнож
-нїарку з ела ,ілаксом ібот отсиЧ .им
.акнежвоД їідутс із і имяцил имикьс
-нїарку ежуд“ имин ьтюінсяР
.”ретнІ“ ат ”анїаркУ“ иланак ”ікьс
-на йец І .ьтюукудорп і хї ж иноВ
ен отхін кітопелет йикьснїаркуит
ьсумоК .єюлортнок ен і єуртьліф
ьсумок а ,итавукудорп ец ондігив
-ат саЧ .итаксупорп ешіндігив ещ
яіцакіфисур А .йадорп-ипук — йик
ачоХ .єянипуз ен її отхін і єатівцорп
-аз йіц у итинипуз омежом им ощ
-ртнок еж мин і мелмерк йінещуп
з — акімонокЕ ?інишам йінавоьло
,жокат — аметсис акьсвікнаб ,имин
”імакіндєрєпоп“ енедаркв ьтіван
-есв ьсакЯ .итунревоп омежом ен
укьсйісор юц ьтитурк акур аньлис
-уд укьснїарку в ясьтиліц і уктелур
инов ощ ,віцнїарку єунокереП .уш
іннелавху в ікторовопен ,ічушірен
ела ,ічюімвен ,ьнешір хиньлакидар
-ьтидолп і тО .яситанигорп ьтюімв
иминелез зі яннирубаж екат ьсо яс
і огоч дів ,имакьлаксом-имакбаж
.окдиг і ,ечялоб і ,онмус
-ед йідегарт і відзараген ілт аН
илитсупаз ібос й иланакелет ікя
.ербод еЦ .иткеорп іньлажавзор
з итакуш єімв і вімв иджваз дораН
-ат ьсО .хімс ,ромуг зереч діхив діб
,іншімс ьтисоД .”икчутШ“ ібос ік
-овилгабивен ан інавохарзор ела
-алат ежуд аняідаз маТ .ачадялг ог
-оп ,лаіцнетоп еЦ .ьдолом ативон
-зойрес у йинавозілаер ен ощ ик
йот ж отх елА .івтцетсимонік умон
-сув у ощ ,кинвонатсоп-ресижер
-отномв інусарк їокьснїарку ат
б ешьліб ікя ,итскет інрагьлув єув
-ом ж юоьнхї ичяровог ,илавусап
їокьсйісор з ”іцлоьт“ ьсйікя ,юов
-ичвід йікьснїарку ен а ,икнибилг
-аб им“ имзирагьлув іц шєуЧ .ін
кіжум иб шіл ,баб ,сан ялд“ ,”иб
ж ікя :шєамуд і ”анєс готс ад либ
-аркУ в ,окасип ,ебет илсеназ иртів
-аб“ ясьтядов ед ,мат иб виЖ ?унї

,ьтїотс мин аз ощ ,огоьсу дів яннеч
-ан ощ ,араврав ивом дів овилбосо
-одівс в ясалавюлвижв икьциньлис
-ет ан інмйанирп ;віцнїарку ьтсім
-ок хісу в ,іннелвомоідар ,іннечабел
ьтидохив А .хабосаз хинвитакінум
й іворк икьлікс нО .икапван місвоз
-ап а ,анїаркУ увонз есен віноготс
-арп итавирив ьтясум ісод і итоірт
-увз ентнанімод ан ивом їондір ов
-атот мзінахем ощ ,ет ирпоп ,яннач
-наб илитсупаз їіцакіфисур їонратіл
онвад і їітрап їокьстиднаб з итид
-ялвяив ,ділсоп йінхї ела ,илімидз
ещ еД .итсемив окжав отдан ,ясьтє
?!удрусба огокат анїарк є
-тівон ьтююлмодівсу ен ж иЧ
-арку з ибвом ікя ,иротакіфисур ін
в ьтуберг і інвоч умондо в имяцнї
-ерга йец ощ ,укмярпан умондо
-овс дів ясьтивомдів ен илокін рос
-діп онвохуд ,доран ан йізнетерп хї
”хіщяртомс“ ат вітпеда І ?йилгел
-ітоп ,онвепан ,”арим огокссур“
ощ ,інрам ен яллисуз інхї ощ ,єаш
-ьлисан огоьц иноз індівопаз ікат є
,ьтюакилказ ікя ,утівс огокьцин
юобос аз ьтудев і ьтююлбавирп
-дресорищ инов і вісоролам-вілхох
изарбо А .ебес з імас ясьтюімс он
-ровтохімс-іцполх ілесев віцнїарку
-игулоден ьсумоч ьтялпіл ж икат іц
.иминежділсопу ,имитавупут ,им
миндож з імойанз ен икат ж ежвеН
-іртап-молауткелетні микьснїарку
?мирдум і митивоналат ,мото
-урто акьсрепмі єід ещ есв еЦ
-илев з ясьтєувоткартоп й умот ,ат
-одкена ісуд в ,умзіквос юозод юок
,ич ,алхох оготавукіроден орп віт
-дерп йиваркся сан орп кірорп кя
инартс ,допсог инартс“ кинватс
ротка ,нідопсог йинелбаро ,”вобар
.”еигобу ино от-еикак“ вокабаТ .О
-ялбюлоп іцдолом-іцполх А
йикьсьлуцуг в яситагядвереп ьтю
-олог миннелбор ьтяровог ,гядо
-отух хинвитімирп ібос хикат мос
траВ .”сан ьтітсупдів ,укьдяД“ :няр
-уфілш нецс хиц маресижер б олуб
кат илуцуг ощ ,ичюатя’мап ,хї итав
-ен а ,ьтяровог ен мосолог микат і
-ощ еЦ .”укйув“ илазакс б оннімдо
йот ощ ,олімузорЗ .икитеркнок од
-імс ішан ьтядохоп огокя з ,ноігер
мї єяловзод ен ощ икоп ,іцровтох
-аз ,віпитоеретс дів яситиньлівз
-оп б инов ешкані ,ітсонавожагна
-хї в ітавукіроден іц ощ ,илитім
-йецілоп-илуцуг їіцатерпретні йін
-ортс хиньланоіцан у ьсумоч( ікьс
-йепорвє од илункмирп ежу )хя
шежакс ен огоч ,їіцазілівиц їокьс
-елаксомо ”ітунивдорп“ ішан орп
-іб ьтюукаксив хикя з ,иноігер ін
-бораз ощ ,инухімс інвитаерк ,івод
-оз ан й ”ивалс“ исуноб ібос ьтюял
в ж икат апорвЄ .алхох іннежарб
ін ясаларбод ен ещ ела ,хатапраК
ан ,і ,акьснагуЛ од ін ,акьценоД од
.угоР оговирК од ,ьлаж
-ьлатравк анваденод ещ ачох І
-воксом ан ешил ясилавутнєіро іц
-авулрит тут инов і ,”дзоьвз“ хикьс
,ткеорп йец ,амодв ебес у кя ,ясил
ясьтинаграв ощ ,хишні отагаб і кя
.йикьснїарку ен іроірпа ,інїаркУ в
-ан і мохуд аЗ .йикьсйісоролам ніВ
.мянненвоп
-елад ещивя — овтсйісоролаМ
,інин омичаб кЯ .еншіргзеб ен ок
-он в ясьтєуждоререп окгел онов
итавумотана ощкя І .овтсйісоров
яннєовдзор єудаган онов от ,огой
-нірок їокя у ,анидюЛ .ітсотсибосо
,єялвомзор анов ела ,екьснїарку ян
-еп худ еЦ .юовом юондір ен єамуд
ьтюувитьлук ощ ,іТ .яннеждорер
-охуд у хї ьтудев ,хядюл у худ йец
.овтсбар енв
-адогалб йіжоБ і їокопс в иЧ
-ев й илев ощ ,іт аків илавижод іт
-уч итенет в увтсап укьснїарку ьтуд
-окссур“ огонсівохил ,ивкрец їож
угород ьтюарибив оЩ ?”арим ог
ж об ,ін ж аТ ?идобовс ен а ,автсбар

-ерд умоньланоіцан ан ясолижирп
ан ибвом ,акчялоб анчіголатап кя ,ів
ощ ,акат ела ,аньлетремс ен і різоп
-нїарку хоьтагаб худ йиньланоіцан
-убив еж лагаЗ .имок од алевирп віц
илок ,имяіцюловер ,иматсеторп єах
-ок ,емитіпрет й ,ітолп огой онагоп
-ситу аН .ушуд огой ьтюанипзор ил
-орп ешил ьтюугаер ішуд ,ухуд ик
-илаксомо ен й иляотсиВ .інелтівс
хикя удок огоньланоіцан од ,іт ясил
-ом ,”тарб йишратс“ ясварбод ен
-оК .арефицюл огомас тарб йишдол
й ьтибюл ешьлібйан хуД йитявС ог
-окьснелесв у витартв ен отх ,єукіпо
-ібро ундір юовс автсдюл ісомсок ум
.вікдерп худ й улис ,ут
”59 латравК“ уткеорп худ жоТ
йинавохарзор і йикьсйісоролам
— віцнїарку дивонзір йинчінте ан
-аркуолам — аб ,вісоролам-вілхох
чох ,илировог им ощ иб чоХ .віцнї
-дерп имищарк з илаваргаз кя иб
,”удивонзір“ огоьц имакинватс
-іротсі кат“ илавурелот кя иб чох
-мус ец ещивя — ,”ьсоліжолс іксєч
-ирпен й інин а ,енчепзебен й ен
-юс раврав йинчінвіп ж об ,ентянй
інїаркУ в ощ ,ичюажавв ,езвоп ид
-юл ”огой“ тнецорп йикилев евиж
,ясалинипуз ен яіцакіфисур І .йед
-зор хишінбатшсам ещ аларбан а
-ид ат вірялум ,віроткетіхра ,вірім
ещ олатс ”арим огокссур“ віренйаз
есу акитілоп анважред А .ешьліб
-уд аз іцровт її икьліксо ,ьтипс ещ
в онтрофмок йї і ,іцьлатравк мох
-оах умонвом умокьценижуч умот
ен ,ечеп ен її і ,йиндір йї йикя ,іс
огошьлібедз анов об ,авоМ ьтилоб
-вижв йї укя ,юот ясьтєувогулсоп
умоТ .илавудок її юокя і илавюл
-упед і вікинвонич хишан отагаб
,”улатравк“ икиньлавунаш — вітат
йікилев у хяцсім хиньліч ан ьтядис
ьсо ,вялвом ,ьтучогер ,уцалап ілаз
-ой омєукушо ен ,модоран з им тут
мин з ясомилід ,омєариббо ен ,ог
-итапмис ж ікат ,мовтсйісоролам
.”арим огокссур“ икиндівопс й ик
-ап йінжварпс ан тсет ж икат ец І
-уг огокьснїарку ьневір і мзитоірт
ьтсікосив й ітсомодівс йінхї в усум
.хашуд хінхї в абен огокьснїарку
— иважред їоннеревус вікор 52
-оп івон илсориВ !яттілотс ьтревч
ещ есу — ипутс ен идук а ,яннілок
-аБ .”ьсоліжолс іксєчіротсі кат“
-ор їокьцинтівсорп илеворп отаг
-ирг зі ивіхра илавиркдівоп :итоб
-вя олатс енмєат і ,”онмєат“ моф
— хинарбив улагаз илазакоП .мин
-рим ібос хикат ,яннілмус вінзя’в
ан илшй ікя ,вібулог хиліб хин
-анєіг ,ималакаш ,имаргит зі ьцрег
,инїаркУ хин дів янненьлівз аз им
.ясиламалз ен і — ивоМ її
,виловзод гоБ от абіХ …елА
-олз індиго илшйирп идалв од бощ
-аз бощ ,исоролам-итнараг іннич
-ібо огоьнхї камс ьсеву вучдів лаг
-хї яннаксоьлх і акинярп огоняц
?аготаб огоьн
в ,анидюл ідалв ирп єатс юокЯ
-ніц іньланоіцан інедалказ ен їокя
-ерх йиньланоіцан йинамалз ,ітсон
мокиндівопс і мєісон є анов і теб
виловзод отХ ?”арим огокссур“
-агакрув ,макиндівопс ж икат миц
юотюл ощ ,макиньланімирк-ман
-оп ,унїаркУ ьтядиванен ютсиванен
в итангаз і иктин од хісв итавубарг
елА ?іжем ан яннавижив овтсбар
яччилбо еннитсі виркдів гоБ емас
-оваз і араврав — ”атарб огошратс“
микя ,іцвибв огончінорх ,акинвой
-тілотс ісу віцнїарку одощ вуб нів
мин з яннандє єяловзод ,ітшерВ .ят
ьтибор ен ец і ела ,ю’ворк итимз
-іжос“ іцараб умолхтаз у їіцялитнев
икьліт ен бар-раврав об ,”автсьлєт
-навунсі минмерют місу ясвилідоп
.мовтсбар мїовс ьтіван а ,мян
,ьневоркдо хіндопсоГ алис акаТ
ежуд ещ есв ,илунгясо хї ощ ,хит ела
-ерз яситубдів б оннивоп ж аТ .олам
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1 .ротс ан котачоП .яннечнікаЗ
ен б олуб анжом ец ан й елА
-аз унвоп ьтюарибз еж нО .итажавз
мовалп дюл І .”анїаркУ“ уцалаП ул
-ялив ,ечогиг ондресотсорп ,евилп
-уд ен илок ьтіван ,вітогер дів єаг
-шімс ен місвоз й ич і оншімс еж
-вирк єюлакшаз отсорп илоК .он
і ромуг икат-йот умоьн в і ,яннял
хімс йивородз ан елА .вавучон ен
.катсам кясв ен камс йишорох ат
-яловзод уромуг ілорок икьліксо І
-діпс у унецс ан итидохив ібос ьтю
-шірт ілорок іц ,ежто ,інзиліб йін
і итадаган ец орп мї трав от ,ілог ик
-уд ен ан итнецка інвеп итиватсзор
.хачер хиншімс еж
йинжовирт і йивилжав отдан Є
-охс ,хивобод ен олам хиц у тнемом
-іл“ ,хатогерелет яннавубмоз ан хиж
хасукопс хиндоранесв у ,”ухімс хаг
,мяннажабоп з ”акімок ишімсзор“
он ,іктоглок лічоман“ ен кімок бощ
-орп огоьц уротвА .”іктокіщ то єн
і кат ітсонрадзеб арведеш икат-отс
-уз ен нів бощ ,итидароп ясьтечох
-лок“ ”імир йінакушив“ ан ясвянип
шьліб винсачусо а ”іктокіщ — іктог
.”срепмап“ :минчиткарп
-есв ялд омишилаз ец і кандО
-ам-ачадялг оговилгабивен огондї
ялд емас оБ .асоролам-яцнїаркуол
боЩ .ясьтирав й ашак яц ясв огоьн
-агз ен бощ ,ілис ан вапудіп ен нів
-ив ,і ьценїарку ж икат нів ощ ,вад
ясвяімс і дярдіп есу ”вавах“ ,етчаб
-орпен у олуг жа огоьн у бощ ,кат
.іртікам йінелтівс
-ирт укилев єакилкив і ец емаС
іцровтохімс :яттянйирпсен і угов
йикьснітуп ан удов ьтюлл икьліт ен
-ам-асоролам ьтюугніпод й а ,нилм
увижоп укилев ьтюад ,яцнїаркуол
-окьснїаркуитна ,умондиго умокат
-ив ,овтсйісоролам кя ,ущивя ум
-ьланоіцан янвір од огой ьтюущив
-ой ьтююніроку й ітсомичанз їон
кат ощ ,хит ьтсімодівс у ешбилг ог
-ок ,ілаз у ьтучогер онсідар й орищ
-ажарбоз ,ималхох ьтюавизан хї ил
-ьлауткелетні ,имитавукіроден ьтю
-овог“ оннімдоен ,иминбрещу он
-инелубмабаз і мокижрус ”иміщяр
.имасолог им
ьтюавілобу й іцьлатравк ибвоМ
-од і инов івилбавирп й ат унїаркУ аз
огот імас й ,ежом ,елА .інпетод ьтис
унїаркУ в ьтусен ,ичююлмодівсу ен
-ред ан иб кя І .инїарк їожоров худ
-іф ясалавудівопс ен інвір умонваж
яанідє — аважред анидє“ яіфосол
-ред яннеровт ан ен анов ,”анартс
-мі имит ж есв яннакулб її ан а ,иваж
ьсйикя бощ ,имяцвінам имикьсреп
-ов ісв( нітупсар ич нітуп йинпутсан
-униказ ечохаз )юіравів огондо з ин
-іф янхї ж оБ .юиш ан юлтеп ман ит
ялд і акьсраврав ончінорх яіфосол
-отирет акьсйісор мат ешил ен хин
кя ,ілагазв а ,авом янхї єунап ед ,яір
-арг іісоР в“ ,коьрац йіннатсо вазакс
вітоіртап отагаб є ачох І .”тєн цін
-азен ец ж есу — хинвомокьсйісор
-лисан огокьсрепмі ткаф йинчереп
-ом їокьснїарку норобаз ,іловавс ,ял
-одоп І .яннажавенз і її янняімсо ,ив
-онзір ец ,ін ич ьсумок екат ясьтєаб
-ивелов ен ,рібив ен об ,автсбар див
-оп акьсрепмі а ,огонжок яннелвя
,ю’ворк ясалавуждасан ощ ,акитіл
.моксит минратілатот ,имяісерпер
-од яірепмі ,ясватс ”рібив“ йец боЩ
-ереп анїаркУ ,ьлисуз отагаб алалк
-ак икьлітс ,йіцукезке икьлітс алиж
орп вітодкена з ичюаничоп ,ьнавут
-ом дан яннялвирк ,алхох огонруд
,”укязуп ан укязілаз“ тлатшк ан юов
-ан яттиж з її яннелсеркив ,норобаз
-ерзомаС .їовотубоп янвір од удор
модок олатс віцнїарку в ивоМ яннеч
-окя з ,мотук михулг ,яннавижив
.мосоролам итуб — діхив нидо є ог
-ев жот ,яттілотс ігвод ец ясолибоР
дів ясалунхачдів їіцан анитсач акил
могоБ ,ачюлк огоньланоіцан оговс
аН .їіроткєарт їонвохуд їонечанзив
-од й илавюцарп инїаркУ яннещин
-од аЗ .итутитсні іліц ьтююцарп іс
,ділп йикріг йівс олад ец яттілотс ігв

.р 7102 янчіс 81—21 ,2 .ч  ”ИТІВСОРП ОВОЛС“

31

йиньлатсзоР йілатіВ ірутьлук йікьснїарку В“
.”мотситра микилев ясьтишилаз иджвазан

інтубазеН

я т т и ж х я т с о н ь л а е р в о лт і в с в а в у ч д і В
,то І .янневолсогалб ялд — мод
,мєілатіВ з ясвянвіроп апаП илок
-сирХ усусІ авалС“ :вункугив йот
-авж — ,”іцнїарку тут ,О“ — ”!ут
.алитйоВ ьлораК ясвункугдів ов
-сог у саВ од иротка авєиК З“ —
-аШ .ербод оТ !итуч йидаР“ — .”іт
яілатіВ видалгоп апаП ”!ясомйун
-овоГ .укур умой вадоп ,іцощ оп
,ясоливяив кя ,юокьснїарку вир
-удагз кя ,ілад А .юовом юонимам
нівзд ибін вучдів ,йілатіВ мас вав
,вікротод огой до муртс і хахув у
-ьлаер в ітсотявС олтівс вучдів
ен ич вуб нів ,ічер оД .яттиж ітсон
з ясвичаб отх ,инїаркУ з йишреп
.мин з вировог ,юопаП
-уб икьлікс ,ет орп етєадагЗ —
?оідар ан й ещ вісипаз онелборз ол
тситра йиндораН .онсівЗ —
-аб йиньлатсзоР йілатіВ инїаркУ
умокьснїаркУ ан вавюцарп отаг
-авв об ,икбюлаз ец вибоР .оідар
ьтсирок ьтисонирп нів ощ ,важ
-ондіп ,іводоран умокьснїарку
-ирпс ,ьтсіньларом огой ьтис
єувохив ,ідолом юннавохив єя
-їаркУ од ,ивом їондір од вобюл
-сІ“ з вічахулс вимойанзоП .ин
-урГ алйахиМ ”инїаркУ юєірот
хикьснїарку имаровт ,огокьсвеш
аЗ .вікиннемьсип хинжібураз ат
-низург имаровт аз чадереп лкиц
-иворогирГ юілатіВ вітеоп хикьс
ундоранжіМ онєовсирп олуб уч
.ілівшімаруГ адиваД .мі юімерп
-ліпс їоньланоіцаН таіратеркеС
-ирп инїаркУ вікиннемьсип ик
-оідар умочудев кя ,умой видус
укьснїаркуесВ ,”оволС“ уланруж
-упоп аз акнарФ анавІ .мі юімерп
-аТ .ивом їокьснїарку юіцазирял
анавІ .мі їімерп мотаеруал вуб жок
-реп ватс нів огоьц мірК .акнєігО
-ерп їоньлартает мотаеруал миш
-келок У .акнечнаД яігреС .мі їім
илавуніц ежуд ”віцвікнарф“ івит
і ьтсіндяроп огой ,яілатіВ ьтсірищ
-атсбо хинзір зі ,ьлаж аН .уторбод
-авузілаер юілатіВ ясоладв ен нив
дерепмасан ,огонамудаз огоьсв ит
.иватсивоном їовс івд итировтс —
умокьснїаркУ ан итилітв — ушреП
акялмез огой ”киннедоЩ“ оідар
-йам ачох ,акнежвоД арднаскелО
есв итобор їочвотогдіп кір аз еж
,вісипаз хинйідутс од евотог олуб
-атсивоном итавутогдіп — угурд і
б олуб анжом юокя з ,хашрів у ув
-еп ,інецс йікя-ьдуб ан итапутсив
вічахулс ютсікьлік юокя-ьдуб дер
-силбз їовялтсік асоК .вічадялг і
-янсев икьліт і онар отдан алун
огой раж алидутсо адолохорп ан
…автсйід огонмез огоньлащорп
-йаБ ан івєиК в огой илавохоП
йікьснїарку В .іщиводалк умовок
-ан йиньлатсзоР йілатіВ ірутьлук
-ра микилев ясьтишилаз иджваз
-дівсаз укя ,адварп ат еЦ .мотсит
.їідеполкицне й икиндівод ьтюуч
МОСОЛОГ едуб нів еж сан ялД
-тівс ежуд юонидюл і ИНЇАРКУ
минсагзен ,уротсорпєттиж огол
-зор і иторбод їокьсдюл мокингов
-оп їочіволоч — ещ а ,ітсовилжав
.ітсонтехялш ат ітсондяр
инецс артсйам юелівю оД .S .Р
-ум умончиротсі умокьсвікюроК у
умокя у ,ітя’мап річев ясвубдів їез
-ирП .икялмез огой ьтсачу илязв
-іВ хялш йивєттиж иладагз інтус
-ив ішівакіцйан ,ачиворогирГ яілат
ат аротка огонтадив яттиж з икдап
-ротвопен огой илахулсоп ертокв
-ам вікор отагаб йикя ,нотираб йин
віцвомончуг з итуч ьтсівилжом ил
.оідар огокьснїарку икиньлавунаш
ясвавукліпС
ЙИКЬСДОРВАН йірднА

акялмез огонтадив юелівю огончір-08 оД
ьтижелан ецсім еньліч ,інищвігінреч ан ощ ,инищвікюроК йедюл хинанз і хинтадив дереС
-іцаН уротка ат инїаркУ утситра умондоран ,УМОНЬЛАТСЗОР юілатіВ уротка умоьнтубазен і
їочровт яттілитясед ириточ ежйам аз об ,акнарФ анавІ інемі уртает огончімедака огоньлано
-дург 72 .візарбо хинтиролок оламич онік в ат інецс ан вировтс ротка йитивоналат ітсоньляід
яілатіВ иктубодз і ьтсічровт ,яттиж орП .тіл 08 б ясолинвопив івокялмез умошан укор 6102 ян
.чибаБ юолимдюЛ юезум огончиротсі огокьсвікюроК мороткерид з омировог им ачиворогирГ
-нечнаД яігреС укор 8791 —
уртает од вїиК у ьтюушорпаз ак
итахї єунопорп ніВ .акнарФ .І .мі
ат умоньлатсзоР івєілатіВ мозар
-илидогоп иноВ .іцпутС унадгоБ
ед ,івєиК в юоватсив юошреП .яс
,йиньлатсзоР йілатіВ йиняідаз вуб
яцйімолоК юосє’п аз аватсив алуб
-атсив илуб мітоп ,”легна йикиД“
.І моровт аз ”ятсащ енедаркУ“ ив
-роК ”ирдаксе ьлебигаЗ“ ,акнарФ
-ет ретсйемрох А .ішні ат акучйін
бощ ,вітох йикьцорваН .П .А урта
ежуд об ,вавіпс хаватсив у йілатіВ
-атсив у ,каТ .солог огой вавуніц
йілатіВ ”аначнів ен анатавсаЗ“ ів
і олос вавіпс чиворогирГ
-еС юонилаГ з итеуд авд
йіннатсо в й аТ .окненем
”розівеР“ іватсив йїовс
-іпс нів мелогоГ .В .М аз
уснамор телпук нидо вав
і ,”алаб огонмуш ьдерС“
кя ,илавудолпа кат умой
.умокін
хишні в ебес вичаБ —
..?хялор
-ает в ичююцарП —
йиньлатсзоР йілатіВ ,ірт
в і ещ яситамінз вагитсу
-ровт оговс икор аЗ .онік
йиняідаз вуб яттиж огоч
.хакчіртсонік 04 в ежйам
у юллор огой юошреП
-ашрам ьлор алуб онік
-есовд у акнешомиТ ал
йікьсвімьліфсом йінйір
-есижер огомодів іцчіртс
-тиБ“ аворезО .М .Ю ар
мітоП .”увксоМ аз ав
мьліф вировтс ротва йец
умокя в ,”даргнілатС“
-рам варг увонз йілатіВ
-огЗ .акнешомиТ алаш
інемі їідутсонік ан мод
йіфомиТ акнежвоД .О
-итсеш вянздів кучвеЛ
туТ .”анйіВ“ мьліфонік йинйірес
ьлор анедевдів алуб жокат умой
-дів ідот икитирК .акнешомиТ
-зоР алашрам зарбо ощ ,иличанз
В .ечуксилб вировтдів йиньлатс
тапраК хяцсім хинвірач-отсивраб
-орЯ ілор в ясвамінз ірімаП ан і
-аТ .”тукреБ рахаЗ“ іцчіртс у аш
-атсоп їончиротсі ьлор варгіз жок
огоньланімирк акиньлачан — іт
-онйіресотагаб у авомоС укушзор
-іцюловер анеждораН“ імьліф ум
-аЗ .М аресижер імьліф у А .”ює
-онелборз ,”адар анроЧ“ авєєс
-уК аномйелетнаП монамор аз ум
.ачагуП аказок ьлор варгіз ,ашіл
й їіфаргоіб йічровт огой в илуБ
.имьліфелет ат -онік ішні
умой илавунопорп ощ ,юанЗ —
.монодрок аз й утобор
інемі дів яілатіВ ьсокЯ .каТ —
-явС їігелок їокьспап їокьснїаркУ
миР у висорпаз атафасоЙ огот
-ив кЯ .йирдуМ йінорфоС ьцето
имьлев юінорфоС юцто ,ясоливя
-зоР нотираб ибодопв од вапирп
-увзо илисорпаз огой і огоньлатс
-реВ“ улкиц итесаконоф итавуч
у йілатіВ вуборп інжит авД .”іцив
-оп яннажаб ензечилев вам і імиР
-уЗ .улитйоВ ялораК упаП итичаб
ьцето емас гімопод мин з яситіртс
-ьлік ,юєіцидарт аЗ .йінорфоС
видохив апаП ьцясім ан візар ак
-юл мижджїирп з яннавукліпс ан
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і вуб хин дереС .икортс іламич
-дів микя з ,окьнирГ рднаскелО
— яілатіВ кялмез янналсаз вавуб
-иваС зі чиваС навІ теоп і ьлетичу
іт васипо харовт хїовс у ніВ .кон
ен івокьнирГ ишвитявсирп ,їідоп
-вимойанзоп йілатіВ .шрів нидо
оідар оп ватич ,ешінзіп мин з яс
инов ,юізеоп унаджартсив огой
і монич микат емаС .ясилавутсил
-івс — дялготівс огой ясвавумроф
.атоіртап ,яцнїарку дялгот
-зоР яілатіВ яттиж ечровТ —
?олавурив жокат огоньлатс
ясвамінз нів ідот ежУ .каТ —
-инеД .В імьліф у ілор йінволог в

-мярпан умокьсвїиК аН“ акнес
інчігарт орп вадівопзор йикя ,”ук
сач діп авєиК ічадз і упутсдів исач
ьлор варГ .инйів їовотівс їогурД
-ок ,итувалС аларенег огодолом
-ноК .идагирб їовокнат ариднам
-уб комойз сач діп иматнатьлус
.йідоп хит икинсачу ,иларенег ил
-окьсйів у иламінз їоб івокнаТ
-чіртсонік У .”ансеД“ інитсач йів
-ка химодів отагаб ьтсачу иларб іц
-ижД немрА і — хикя дерес ,вірот
-ашрам ьлор варгіз ощ ,нянахраг
-йорп ідот мьліФ .анямаргаБ ал
юілатіВ модогЗ .мохіпсу зі вош
яннавз илїовсирп умоньлатсзоР
а ,инїаркУ атситра огонежулсаз
олажредо хиньлатсзоР яжжурдоп
,умонраг в уритравк унтанмікирт
-нидуб умонтіле в ,итазакс анжом
-ра імодів илиж умоьн в ежда ,ук
-ьлатсзоР .віртает хинзір з итсит
-уч в ясвидурт і виж вікор 51 йин
ясвавумрофс маТ .івовьЛ умовод
икор ісУ .нинядаморг і ротка кя
-ат мовтцинвірек діп вавюцарп
-наД .В .С аресижер оготивонал
варг юоквонатсоп огой аЗ .акнеч
драчіР“ іватсив у амегнікеБ ілор
ісє’п у акинсаЧ ,аріпскеШ ”III
-оньлугаН ,”инїаркУ хапетс В“
іватсив у ,”іниліц йітяндіП“ в ав
-оВ атілопмаз — ”іцсоноропарП“
.хишні отагаб ат авоцнор
…яцилотс алуб мітоп А —

-очо иличурод унемстропс-івонї
-шідот тетімок йинвитропс итил
.унойар огокьснимлоХ огоьн
-агаз ен жет мяннежурдо З —
?ясвя
аніН і йілатіВ ізводвен ,каТ —
-епсовон имарочеВ .ясилижурдо
-амард вавудівдів ї’міс авалг йинеч
-уб умоннойар ирп котруг йинчит
-уч мин алавуреК .ирутьлук укнид
-нижіН ортимД — анидюл авод
-окереп ончотатсо нів емаС .йикьс
-онвитропс ен іробив у яілатіВ ван
огоьц ялД .ЗНВ огоньлартает а ,ог
йикосив :інад ісу вам йиньлатсзоР
йиньлис ,ьтсіншінвоз унраг ,тсірз
-ог урбмет огонмєирп і
-утаретіл од вобюл ,сол
йинтюлосба ,уртает ,ир
йілатіВ І .хулс йинчизум
огонжитсерп од єапутсв
-иК — ушив огончилотс
огоньлартает огокьсвї
-непраК інемі утутитсні
-утс єатс ат огораК-ак
аросефорп усрук мотнед
-іН .огокьцахреВ .О .М
-имодівоп ізводвен ан
ела ,унитид єакеч ощ ,ал
-гарп у огой аламиртдіп
йінхЇ .яситачван іннен
сач діп ясвидоран нис
илок ,лукінак хивомиз
.умодод вахїирп йілатіВ
-сащ онжемзеб вуб ніВ
.йивил
янначван ж елА —
?вишилоп ен
йілатіВ ясвачваН —
,ітутитсні в і оннаратс
-ес у варибв ,акбуг кя
-ен ,евакіц ,евон есв еб
ен ясвагамаН .енчивз
-ет їондож итаксупорп
кЯ .ирє’мерп їоньларта
-уд ,ясолавудагз ежу
-иЧ .юізеоп вибюл еж
-іпс вибюЛ ...мяннелпохаз з її ват
.Д аволс ан ашаліБ .О інсіп итав
-оД“ ,”ироьлок авД“ акчилваП
мітоп А .ні ат ”ечет намут юонил
-молпид ,итипсі інважред илуб
-зїирп ідот авєиК оД .аватсив ан
-салбо хоьтагаб з иресижер илид
-ес од итисорпаз бощ ,віртает хин
яілатіВ .вікинксупив зі ьсогок еб
віртает хокьлік од илавушорпаз
,огокьцинніВ ,огокьсвігінреЧ —
-вікраХ ,огокьсвівьЛ ,огокьседО
…итерепо їокьс
оненипуз олуб ж умокя аН —
?рібив
хиньлатсзоР южжурдоП —
-вавадив мотнаірав мищаркйан
-аЗ яцилотс — ец ежда ,вівьЛ яс
-ет минжитсерп з инїаркУ їондіх
.їокьцевокьнаЗ їіраМ .мі морта
в илахїирп іньлатсзоР авовьЛ оД
яннешорпаз ан укор 3691 інпрес
-ет ароткерид ,ачиводнаС .П .Ф
-оП .їокьцевокьнаЗ .М .мі урта
в ,уртает іннещімирп у хї илилес
-унап іртает В .юонецс аз ітанмік
-олом од ,икнусотс інжурд илав
-орбод ,енжаву олуб аротка огод
жокат йілатіВ .яннелватс евилчиз
умокьсвівьЛ ан вавюцарп отагаб
-янз ютсачу огой аз :іннечабелет
-увзо чілзеб ,ватсивелет акьлік ил
-от У .мордак аз і ірдак у ьнеч
-ид илавюцарп ,ічер од ,іртает ум
хаГАЛУГ в илідисдів ікя ,итнедис

,омодів ,онвїіскелО олимдюЛ —
-видоран йиньлатсзоР йілатіВ ощ
…інищвікюроК ан яс
чиворогирГ йілатіВ ,каТ —
-дург 72 ясвидоран йиньлатсзоР
-віратнемйеР ілес в укор 6391 ян
-оьц У .інищвікюроК ан ощ ,ак
,є яцилув ьтіван ,ічер од ,ілес ум
-зірп з идюл илиж анвадз йікя ан
-віньлатсзоР — іньлатсзоР мещив
-ніК ,огой діД .ясьтєавизан анищ
-арп сач йилавирт ,чивонавІ тард
-іфар умокьсвікюроК ан вавюц
утобор ан видоХ .ідоваз умондан
жокат індіхив ан итобор з і икшіп
мк 02 даноп ичюалод ,видохирп
-урд алакеч огой амодУ .кіб нидо в
-ід оретсеш і ,анипроГ абаб ,аниж
-ес ,вінис єорт і коьнод єорт :йет
,чивотардніК йірогирГ — хикя дер
-огирГ їіфаргоіб З .яілатіВ окьтаб
йот ощ ,омодів огоньлатсзоР яір
-ой аз ,мивокьсйів мивордак вуб
-ів игород іншартс — амичелп ог
-амарш із ,ройам їідравг ,ніВ .инй
ат ьлук хикьстсишаф дів іліт ан им
-анедро йинечанздів вуб ,віклоксо
-акядоп амьтагаб ,имяладем ат им
-уднамоконволоГ огонвохреВ им
-сіп олес ендір в ясвунревоп ,ачав
-ізв ватс йетід ялд і игомереп ял
.ітсовопицнирп й ітсонсеч мецр
-утог вачоп укламз йілатіВ і умоТ
.ибжулс їовокьсйів од ебес итав
…ешкані ясалалкс ялод аТ —
-оп икор іньлікш в ещ ялоД —
-ярпан итавузакдіп“ умой алач
-ес вичніказ йілатіВ .іттиж у ”ком
-дерес в а ,ілес умондір в укчірим
жа ,мк 21 аз алуб акя ,улокш юн
йиннойар йіншідот( хамлоХ у
ан видзї інсеван і инесов ,)ртнец
ан вавижорп укмизв ,ідеписолев
-вамйаз ощ ,огот міркО .іритравк
-дів ,утропс имадив амьтагаб яс
котруг йинчитамард й ещ вавудів
ьлор варг мокинсалкошратс ежв і
ощ ,учанзаЗ .илукаВ огокьсвілогог
арап анвалс акат алуб ілокш йіт в
-ой і окйоБ чивойірднА окраМ —
-аз ,анвірогирГ яіраМ анижурд ог
У .овтцетсим еньлартает в інахок
-зір од йіцарокед отагаб олуб хин
у варг отсач йілатіВ .ватсив хин
.хаквонатсоп имин хинавосижерз
вавумалкед оводуч ,юізеоп вибюЛ
.вавіпс онраг ат ішрів
у жокат нів унижурд юовС —
?віртсуз ілокш йіц
юоніН юонижурд юєовс іЗ —
-ок ,укор 4591 ясвіртсуз йілатіВ
-иличудеп яннечніказ ялсіп ил
-ес в имлоХ в алахїирп анов ащ
-реноіп итавюцарп улокш юндер
аладалкив жокат аніН .юотажов
-ьлікш алавурек ,ивіпс і укизум
в юілатіВ анов алапВ .морох мин
ьтяназ хиворох ялсіп ьсокя і ,око
-ан умокя в ,атсил ініН ваддів нів
їен дів йишдолом і ачох ощ ,васип
-уд ощ ,кат її вибюлоп ела ,кір ан
-аван ен кяін і сач ьсев їен орп єам
-опс аніН .итазакс ец орп ясьтєуж
ощ ,ишвазакс ,аливомдів уктач
,итобор отагаб янчу в удерепоп
-ні од итипутсв аберт ещ ж ежда
,елА …їімра в итижулсдів ,утутитс
-ра в итй юілатіВ сач ватсан илок
етьловзоД“ :уніН ватипс нів ,юім
анов І .”?итсил їімра з итасип маВ
…алиловзод
-орп жокат йілатіВ їімра В —
?ьтсітсибосо ачровт кя ебес вивя
йінйіцаіва в нів вижулС —
авоклоп аводуч алуб ед ,інитсач
-іВ маТ .ьтсіньляідомас янжодух
,вавіпс :ьтсачу унвитка варб йілат
-ніказ оП .хаватсив у ілор варг
яірм алуб огоьн у ибжулс іннеч
тутитсні йивокьсйів у итипутсв
итатс елА .утропс і ирутьлукзіф
-орП .ясолидус ен монемстропс
-ор ирт даноп їімра в ишвижулс
ясвунревоп ,ясвавузілібомед ,ик
-ов ж умоьншарочВ .олес ендір в
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юончитсїотс із вавюцарп ортимД“
.”ютсімижредвен

илок ,ідот ьтіван иб винипк ,инов
і укаг ан — ворк алилбиц яцрес з
-омйеН .огоьннатсо оД .ілап ан
.ітсонріпо й ухуд алис анрів
артимД і иріВ зеб ьліпонреТ
ялд вітсупо ончотатсо вікьцетС
-уч і миндолох олатс отсіМ .енем
.амиз андресолимен яц кя ,миж
-ев итуч ен ,олтівс ещирп ен ежУ
-ел ен умоч ан ін ,ивомзор їолес
ощ ,итанз і итІ .авид канзоп ьтиж
аквалС ін ,хї ін уніртсуз ен ешьліб
-нєінроК анитнелаВ ін ,акялуваП
-агаб ін ,акютсаБ анадгоБ ін ,ак
-яр еН .онпретсен — хишні хоьт
їонмет з йичюаниран ьтіван єут
йинвисам икчилув їоньлавдіП
ярогІ ебес в огонелбилгаз теулис
а ,йивиж ен об ,єутяр еН .итереГ
.йивознорб
-оьннар зі вавюцарп ортимД
мітоп а ,яндулоп од уктівсод ог
,”озрок-укдохорп“ ан видохив
-ьлаутир ан юоріВ з илші катдів
олуб анжом иджваз хї і увак ун
-ончилув ьсумокя ан итіртсуз
-отпар ,онавідопсеН .ітурказ ум
-ецнос ,хиненхімсУ .ічо в ічо ,ов
…хивилсащ ,хинелирко ,хинйяс
,хин дів олиб олтівс ечужіб ибіН
-ен азоп-з илидохс инов ибін
-око хіншив хінйаркзорен з ,аб
-ат анжоК .ясалярогаз ашуД .віл
-зор І .юєідоп алаватс чіртсуз ак
-уб ен имінжороп илокін ивом
-илгзен ішуд в илашилаз ісВ .ил
.ділс йимиб
илавад ивомзор іт отагаб кЯ
у отибдів еЦ .итазакс ен — інем
їінофмиС“ в ,”ухосоП й ілзеЖ“
овилбосо ,”усіл огокьсвікиртеП
дереС .”ірведеШ“ умончінорі в
-ев яіцидуре акат — вікинжодух
мозоутрів вуб ніВ .ьтсікдір акил
вилсим ,ивраб мортсігам ,ялзнеп
.ималовмис і имакзам ,имяініл
-оьн у вавиркдів ,рілок у вабилгУ
-бірс вибюл есу даН .юндозеб ум
ясьтєашилаз і микаТ .икнітдів ін
-іВ І .ітя’мап йїом в ,івяу йїом у
-от у ьтуді єобО .атолоз-онбірс ар
і ,огой ьтююніморпив й інняіс ум
-бірс ясьтилетс имин дереп хялш
.йин
ьтудйирп ещ инов ,овилжоМ
-отсорпзор увонз бощ ,юлмез ан
-од итавужонмирп ,олтівс итавюр
.тівс итавутяр і уторб

яннащорП

хянатсзор хиняроз аН

-идюл юотсич вуб нів ощ умот
-мотвен і юордум ,юолтівс ,юон
-акул ен ,ясвавюовдзор еН .юон
-налат мїовс вавюлднег ен ,вив
упілс і юнидрог у вадапв ен ,мот
-исарк йикат виборив ,юіцібма
ьлитс йикосив ,йинйіномраг ,йив
-итунгятаз алгом яіногА .яттиж
-одз ончизіф вуб нів( икор ан яс
ела ,)юонидюл юоньлис і юовор
укобЗ .іцясім ириточ алавирторп
-орп сач йот ощ ,яситадив ежом
нів ідварпсан ела ,аковілму вітел
-оьЦ .ьтсінчів у яситунгятзор гім
.єадів ен отхін жет ог
-йітс ясвамирт нів хядюл аН
-ад огой ощ ,вавузакоп еН .ок
-ят ,ьнімак кя ,йимогивдзен ьтив
-шітузеб имаківоп діп вавох ,раг
-уд ещилатзор енжемзеб ,угут ун
огой итіртсуз ьсоличул ьсокЯ .іш
,акинжодух огондо івтсиравот в
і илялвомзор овавж инов микя з
-бо иМ .ьсомич дан илавутраждіп
йинежарв ощ ,ясванзіз я і ясилян
-оп ен хядюл аН“ .ютсінжум огой
ибін і михит нів вазакдо — ,юузак
зілс ялД — .мосолог митунсіртдан
.”ічон є енем у
-ен хит дів огоьн в олуб ьсоЩ
хикя ,вікивочіс-віказок хинмалз
-ечо ,хикя ,итавюлам вибюл нів
-дів имикя з і отхін кя ванз ,ондив
і кЯ .ьтсінендіропс унвохуд вавуч

ясвавру кя ,річевтявС йинжут
ьтсівопив ,кйоз йіннатсо огой
-ереп ,ішуд їонеждеревдан ьліб
і ьнанетс хинчедрес хаж ьтсад
-зор ьтим у юндозеб улзревзор
-олим кя ьтичабоп ,яцрес увир
-івс унявдзір вудаз легна йидрес
.угоморпс юом даноп ец елА …уч
-илк нів ощ ,ендо икьліт юанз Я
-ик ,її виволсогалб ,ьтремс вак
-уд йачдо ан имйібо її в ясвун
-оп ан ясалідивз анов илок ,іш
-азоп у ізоьлс ан вавилпдіВ .ізор
чіртсван ,атороВ іняроЗ в ,яттівс
вичаБ .иновздирт іншив вуч ,йЇ
,юаР віцналсоп ,вілогня хинбірс
кя ,хикат — ,умой ясилахімсу ощ
-вахімсу нів І .ханитрак огой ан
-чотатсо й ічіртсуз ьтсідаР .мї яс
-ів огой юокніЖ зі яттилз огон
йинчизіф аз юочжуд алуб ітсонч
,єамен ітремс ощ ,ванз ніВ .ьліб
інбюлШ ,діхереП йикилеВ є
йот ан випутс і италаП інсебеН
-ог юотивокліц з ,омодівс хялш
-ешреваз мяттучоп і ютсінвот
-орЗ .47 олуб умоЙ .итобор їон
,итиборз вам жін ,ешьліб виб
-зеб ілмез ан вишилаЗ .гім жін
охит вошйідів і антолоп інтремс
,ьлетїов йінжварпс кЯ .иківан і
-мезен і юарк огокьсвікмел нис
.юорк огон
,мин дан ясвидресолимз гоБ

иджваз моківолоч микилев аЗ
-орп ен аріВ .акніж акилев ьтїотс
-желан ,огой алавумиртдіп отс
кя огоьн орп аласип і алавуніц он
-еп а ,ьцеванзовтцетсим йикнот
-онжок В .огой алахидан місудер
-иж її янтусирп ірведеш огой ум
-роп її інтос вировтс ніВ .ашуд ав
-арбо і хясатсопі хинзір у вітерт
-юс хактясед у єуругіф аноВ .хаз
її :ешьліб ьтіваН .нетолоп хинтеж
зі сан ан ясьтивид дялгоп йикріз
у і ьзіркс нів ,ивраб огой їонжок
мелзнеп минвірач огоЙ .умоьсв
.їен од вобюл алидов
-оьн ялд тівс ,олатс ен її илоК
.мещивонйур ватс ,ясвилавбо ог
яттиЖ .иджвазан і ьтимондоВ
,яртівоп олуб еН .снес олитартв
олуб ен ,яннахид ялд огондіхбоен
-итіргіз б олуб анжом микя ,алпет
-овзод ен б екя ,ятрепо олуб ен ,яс
-дозеб ясалзревзоР .итсапв олил
-оьлс итилод олуб аберт укя ,ян
.юззороман ясаларб ашуд ,юоз
-ипо ,оьнжум ясвамирт ніВ
-оп йіннетівсосен йіт гім кя ясвар
-аненз ебес вїурто еН .ілод ідвирк
мовтсрівовирк ,юобьтялк і юодив
інмйанирП .мовтсмер михулг ич
.хядюл ан
-іВ вінорохоп ялсіп узардО
,інретсйам у огой вадіворп я ир
-ирп ,”мєівкеР“ итатичорп бощ
-рем олуБ .ітя’мап її йинечявс
монків минмет аЗ .ондолох і олк
аН .инилак щук іртів ан вінебул
-чібйотаз ьсакя алажел умоьсв
-илавущугз хактук в а ,амоту ан
кат икьліт ец иЧ .ініт ікшуров яс
-ировогорп иМ ?ясолавадз інем
илишуд огоЙ .инидог ешьліб ил
-дитсен іт елА .жет енеМ .изоьлс
-уждараз ен мичін ежв изоьлс ін
сан ан інретсйам нітс іЗ .илав
-олоз ,ічо іщюдивесв її илінероз
-ус ,онєокопВ .ішуд її яттолов ет
.ондігал і онрим
-илаз нів а ,ьнімет у вошіп Я
-итомас йінрімзеб йїовс у ясвиш
.итилідзор гім ен отхін ежв укя ,ін
ясьтивя’з ьсилок ,овилжоМ
,ет итасипо єімуз йикя ,ьцетим
йінтомас йот у вижереп нів ощ

АКОРОС ортеП
ватс річевтявС йинчірогоьЦ
минбюлШ акьцетС артимД ялд
.мордО
илиломив инов огалб еЦ
-еБ і юозуМ огой ,юоріВ зі ховду
з — нів ,абеН з анов :юенигер
.ілмез їоншірг
умомас у ,інретсйам йїовс У
-роп її дереп ,ялопонреТ іртнец
-івс їовоксов моквилпо і мотерт
.оліт еннахидзеб огой илшйанз іч
ощ ,итавюлсимод анжоМ
унмез юннатсо ут у нів вавучдів
-юротсорпзор оньлівоп акя ,ьтим
і мелоб микя з ,ьтсінчів у ясалав
ьтюанз ец ела ,ясвунктіз ютсідар
.аріВ і гоБ ,нів икьліт
хіншив у мозар инов репеТ
.удазоп есв і — халоко хикьсйар
ачох ,итідар икьліт аберт репеТ
-умсо авонилоп ясалишилаз і ман
-дівопаз кя ,миндо илатс єовД .ат
.могоБ онеж
-амзирах ,івисарк илуб ец ікЯ
-дорВ !ілмез йіц ан идюл інчит
-омраг кЯ .вачіртсуз ен хишівил
-ондо ендо илавюнвопод онйін
-анеН .онзіран ясилялвяу ен і ,ог
адорирП !асарк-авя’з аннялвид
-еш йищивйан йівс алавучнівив
-ірог инов юокя ,вобюл ат І .рвед
-есв і юонвотреж юокат алуб ,ил
-ом ен инов ощ ,юочюанилгоп
-ід ьтіван ,умокін итаддів її илг
-орп анов ілис йїовс йісв У .мят
-аС .овтцетсим ан икьліт ясалил
яттиж єнхї олиборз овтцетсим ем
-зокосив і мивилсащ ,минчивзен
умой илижулс иноВ .минвотсім
.онжеретсаззеб
-читсїотс із вавюцарп ортимД
-анзив ватС .ютсімижредвен юон
минчерепазен зі мортсйаМ мин
аЗ .ітсоньлаінегнок моканзоп
-ивйан емонер ясолидревту мин
афосоліф-акинжодух огошінтад
йілагер до ясвялвомдів ніВ .тс ХХ
-огдів ,канздів і дороган ,ьнавз і
ьнавопургу хинзір дів ясвавуждор
ванЗ .ібос оп мас вуБ .коліпс і
,утналат могоБ огонаворад улис
.ащимулт огокьсдюл ясьтїоб ощ
ьтіван ,юенидрог ец важавв ьсотХ
солог вуб от ідварпсан ела ,юохип
-опс йикя ,урад огожоБ огокосив
.мецнидо иті вакун

!мозар омьдуБ
7 1 0 2 — АТА Л П Д Е Р Е П
италпдереп ьтсітраВ
:)иматартив имивотшоп і юокватсод з(
37 — ізолатак у акніротС .71603 — скедні йивотшоП

.пок 66 нрг 56
.пок 21 нрг 031
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“

у к о р в і п а н .пок 64 нрг 11
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роткадер йивогреЧ

ьцясім 1 ан
іцясім 3 ан

ОГОКЬСНЇАРКУЕСВ КИВЕНЖИТ
»АТІВСОРП« АВТСИРАВОТ
АКНЕЧВЕШ АСАРАТ інемі

СНОНА

ратеркес йиньладівопдіВ
КУЧВЕШ анирІ

роткадер йинволоГ

ОКНЕРАЧВО драудЕ
яіретлагхуБ
64-14-972

итобор їокьснятівсорп ліддіВ
НЯ’РИК яідаН

яігелокдеР

:їіцкадер асердА
,Б-01 ,китащерХ .лув
10010 ,вїиК .м

ирутьлук ліддіВ
ОКНЕРАЧВО драудЕ

ten.rku@ytivsorp_ovols :liam-E
gro.ytivsorpovols//:ptth
au.gro.swenativsorp//:ptth

ируткерок ліддіВ
КАБРЕЩ анятеТ
ХАМЬЛЕТС анирІ

,ВІРАМОНОП рднаскелО

ароткадер огонволог кинпутсаЗ

007 41 — інчіс у далкан йиньлагаЗ

актсрев анретю’пмоК
КУЧВЕШ анирІ
НУГИЖ римидолоВ

— имачатич з яннавутсиЛ
.итезаг хакніротс ан икьліт

роткадер-тенретнІ
55-93-972

АТОЛОГ вобюЛ

,)аволог( АТОЛОГ вобюЛ
,НЯОГ амерЯ
,НАЧВОМ олваП

мрофотоф хивотог з онавукурдиВ
.удерес у ”ртнецфаргілоП“ ВОТ у

61-С

КУЩЮ навІ

ьнатип хичинборив з
КИННИРКС яілатаН
)скаф/лет( 03-10-872

61

:кинвонсаЗ
екьснїаркуесВ
”атівсорП“ овтсиравот
акнечвеШ асараТ інемі
овтцодівс енйіцартсєеР
6604 № ВК
.р 0002.30.20 дів
роткадер-феШ
НАЧВОМ олваП

