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ат инїаркУ анинядаморг укзя’вобо мяннав
.увом унважред итанз яцнижуч
-овон од коварп яннесенв сач діП .Б
аволог кя ,я ”утівсо ущив орП“ унокаЗ ог
бощ ,итівсо їощив ьнатип з утетімокдіп
-ан огонжок янначуртв итивилжомену
итівсо артсінім огонтавкедаен огонпутс
-ьланоіцан огонратінамуг яннавунйур дів
,хашив хинратінамуген в акиндалкс огон
-реД“ :утсімз огокат укварп алавунопорп
-іцепс кілереп ьтитсім траднатс йинваж
-анз огочровтоважред нілпицсид хиньла
-їаркУ яіротсі ,авом акьснїарку( яннеч
-идерк гясбо ат )инїаркУ яіфаргонте ,ин
-ат аламирто І .”яннечвив огоьнхї ялд віт
-іц яннелихдів орп утетімок ковонсив йик
вітраднатс утсімз яннечанзиВ“ :икварп їє
-атсВ .унокаЗ яннавюлугер мотемдерп є ен
-ьлачван укілереп хатраднатс у яннелвон
-отва упицнирп ьтичерепус нілпицсид хин
огокьсйепорвЄ матраднатс ат ЗНВ їімон
-окаЗ уткєорп .с( ”итівсо їощив уротсорп
-усу хашив у мобосопс микаТ .)39-29 ун
-їарку хиводялготівс ьтсівокзя’вобо отун
.нілпицсид хинчиртнецон
-еряіпзор укор 4102 адапотсил 52 .А .2
-адйам“ ималок иминьларебіломед йин
тівК .С икуан і итівсо ртсінім ”йикьсвін
,микат яннанзив орП“ 2931№ закан вадив
-ретсініМ закан ,ьтсіннич витартв ощ
9002.70.90 дів инїаркУ икуан і итівсо автс
закан йинавосакс йіннатсо йеЦ .”246 №
в итадалкив ьтсівокзя’вобо вавусипирп
улкиц з итемдерп хашив хинратінамуген
яіротсі ,инїаркУ яіротсі ,авом акьснїарку
.ирутьлук
2 .ротс ан яннечнікаЗ
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-алказ хиньлачван хищив у яннадалкив
-итсноК од ондівопдів ясьтєачанзив хад
-аз орП“ инїаркУ унокаЗ ат инїаркУ їіцут
отбот ,”икитілоп їонвом їонважред идас
-оказ огонвом огонсівзерог од ондівопдів
.аволавіК-акнечінселоК-анітуП ун
-кєорпоноказ яннавусолог ьнед У
-илавху им ”адобовС“ ОВ їіцкарф ан ут
-діп ан укварп юц итиватсоп яннешір ил
-ереп унсонелод илубодз і — яннеждревт
ясолатсоз онжомереП .вісолог 622 :угом
-ошреп в енавосологорп ,яннавюлумроф
хищив у яннадалкив юовоМ“ :іннатич ум
.”авом анважред є хадалказ хиньлачван
-еГ .І ”урадУ“ дів актатупед огоьц ялсіП
з авоничруТ од алгіб вологміртс окнещар
,ела ,укварп юц итавусологереп юогомив
.УМОШАН-ОП ясолатсоз есв ,ятсащ ан
іноказ умоьц в акепзебен анвом еторП
чивенирГ .Л ж їєіц ивитяіціні З .алуним ен
-енв ,64 юттатс амеркоз ,ткєорпоноказ у
-ненвопод енбугз онтнедецерпзеб онес
итадалкс ьтсівилжом орп ОНЗ вому з ян
нишнем хиньланоіцан имавом итсет інпутсв
итилаваз ясоладв ен маН .)21 ,11 иткнуп(
-авозінагро зереч укварп увилжавенз юц
-ичруТ дів мяннавусолог з юіцялупінам ун
-ет йімузор( имяцвіраду ат чивенирГ ,авон
,акинксупив яннажаб ан репеТ .)ППБ реп
юонважреден з ілокш у ясвичв нів ощкя
-бо ечровтоноказ єом ,ічер од ,ец( юовом
єам ,)отх-ьдуб ,чивенирГ аз ,об ,яннежем
ьтудуб иЧ .юовом юєіц яситавутсет оварп
-ьсеч ,огокьсьлоп од ичюапутсв ,итід ішаВ
яситавутсет ушив .ні ат огокьцемін ,огок
яінапмок і чивенирГ ?юовом юокьснїарку
ец юавизан я ,юєітаркомед ец ьтюавизан
-усакс і їіцан їоньлутит аварп мяннещинз
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УН росефорп ,куан хинчігололіф роткод
-упед йиндоран ,”акінхетілоп акьсвівьЛ“
-ог кинпутсаз ,яннакилкс IIV инїаркУ тат
РВ икуан і итівсо ьнатип з утетімок ивол
инїаркУ
аз ьтюам ітівсо в имрофер інавз каТ
-ачулив онводілсоп яннадваз енвонсо
ат утсімз її з киндалкс йиньланоіцан ит
рокед ан автсьліпсус угаву итачюлкереп
із тномерорве ,моволС .имроф їовоспоп
.умоч ьсо І .умод огонсалв мяннещинз
.”утівсо ущив орП“ нокаЗ .1
В .ИВОМ яттуб анорок — атівсО
в ”утівсо ущив орп унокаЗ“ іннелавху
огондоран кя ,енем ялд укор 4102 інпил
-ИЛЖАВЙАН ,яннакилкс IIV ататупед
-надалкив авоМ :яттатс 94 алуб ЮОШІВ
-ошреп У .хадалказ хиньлачван хищив у ян
-ат аз илавусологорп итатупед іннатич ум
-ив юовоМ“ :іттатс 94 яннавюлумроф ек
є хадалказ хиньлачван хищив у яннадалк
онечанзаз оншулс ец кя ,”авом анважред
.6 яттатс ,”утівсо орп інокаЗ“ умоннич в
зі тетімок іннатич умогурд в еторП
-елч з ілоч ан РВ икуан і итівсо ьнатип
мотатупед ,”тнорф йиндораН“ їітрап мон
-ологорп ютсішьліб юєовс чивенирГ .Л
:умроф унсіморпмок удзулгзеб аз вавус
хиньлачван хищив у яннадалкив юовоМ“
-дів ивом ішні ат авом анважред є хадалказ
юокаТ .”инїаркУ їіцутитсноК од ондівоп
ат маланоігер-мататупед акпутсоп алуб
.Ф .І ,увєалсугоБ .О.В ,укучвеШ .Б .О( .ні
,укінтелаК .М .Г ,увецьлаК .Ф .С ,ушодйаГ
їєіц од икварп илисонв ікя ,)убуЧ .Є .В
авоМ“ яннавюлумроф илагамив й іттатс

… і снеснон йинчігогадеп ец — алокш анвомовД“
”…ділс ен итавутраж микя ,ничолз йивєттиж
авосуР яіфоС

дялгоП

акиндалкс огоньланоіцан яннавилЗ
сач йиннадйамялсіп в итівсо
-ьтєукіпо )итівсо їончігогадеп їон
І .юорутаретіл з ивом мяттилз яс
-ен іц ман ьтачорорп ,огот ялсіп
-огзов итід ІСВ ,итрепске інжясо
арутаретіЛ“ :иротир окя ьтяров
-емдерп єатс юовом з їіцаргетні в
-уб ен ірялокш огокя хакмар у ,мот
-ежакс із ировт ”итидохорп“ ьтуд
.ativso//:ptth( ”…ютсікдивш юон
КЯ ,овакіЦ .)/72825/loohcs/au
янненьлівопаз ирач іц ясьтяліту
?олаквоТ дів янніровоговисарк й
ешил ен ,ятсащ ан ,еторП
-ич ,)апиЛ .Ю( ”вїекал ахип“
-лід ,иреноіцкнуф ат икинвон
-нок ат икюлдіп ,икюсензіб ат ик
-ан ат ітівсо в ьтюунап итсімроф
яситичулод ХІСВ юакилкаЗ .іцу
-адеп-овокуан ЯННЕНРЕВЗ од
-инватсдерп ,итоньліпс їончігог
-йабен хісв ат итсокьсдаморг вік
зі чивенирГ .п артсінім од хижуд
яннещинз итинипирп юогомив
.нілпицсид хинчиртнецонїарку
-ілсив олатс ЯННЕНРЕВЗ еЦ
-отс оголгурк огокьснїарку мод
-етьлукаф ізаб ан ясвубдів ощ ,ул
-ьланоіцаН їігололіф їонмезоні ут
-етисревіну огончігогадеп огон
аньлікШ“ авонамогарД .М .мі ут
-догоьс ,арочв :атівсо анрутаретіл
огокя имаротаредом ,”артваз ,ін
хинчігогадеп ироткод илипутсив
ат авєасІ анелО иросефорп ,куан
.www//:ptth( окнемилК аннаЖ
.)lmth.tnatropmi/au.veik.aveiasi
-аркуесв вікинсачу їіцюлозер У
-ешологан улотс оголгурк огокьснї
-ніцонвоп итгеребз ізомив ан он
-нїаркУ“ инілпицсид іньлачван ін
-утаретіл акьснїаркУ“ ,”авом акьс
-еді кя ”арутаретіл анжібураЗ“ ,”ар
-чиртнецонїарку івилжав ончіголо
имрофер ішьладоп а ,итемдерп ін
івонсо ан овоктянив итавюнсйідз
.умзиртнецонїарку упицнирп
,ец ан ичюажавзен ,сачондоВ
індодерепан ,укор 6102 яндург 32
ан ,лукінак хинявдзір-ончіровон
-даморг ялд инїаркУ НОМ ітйас
-дюлирпо яннеровогбо огокьс
-ьлачван оговопиТ ткеорП онен
-аз вісалк 11-01 ялд уналп огон
-алказ хиньлачван хінтівсооньлаг
-арку їіцаргетні яеді умокя в ,від
-утаретіл їонжібураз і їокьснї
-ан у яннелітв єовс алшйанз ир
-утаретіЛ“ ітемдерп умоньлачв
.вид( ”)анжібураз і акьснїарку( ар
/au.vog.nom//:ptth :яннакилкоп
-ikzay99% 08% 2E% vz/snezitic
- i y i z c a t l u s n o k / u y t s i k s d a mo r g - z
-eksdamorg/uytsiksdamorg-z
.)lmth.6102-aynnerovogbo
яіцялевін ич яіцаргетні ец ,ежтО
інїаркУ в удялготівс огокьснїарку
-ипаЗ ?итемдерп інчіголоеді зереч
ец — арутаретіЛ .енчиротир яннат
скедок йинчитетсе й яттиж іледом
ісрук умондо в яннавушімЗ .їіцан
юовотівс із ирутаретіл їокьснїарку
-ьларебіл енсимван й емодівс ец —
ат мїовс жім іжем яннавутихзор ен
кя ,инїаркУ яннеровтереп і мижуч
в ,иважред їоньланоіцан їоняірмо
-оньляіретам і уксизив юіротирет
,авовьЛ із олаквоТ А .усеретні ог
нидо в итилз енгарп ечугаж кат ощ
-аретіл ат увом укьснїарку темдерп
аз хяірм хїовс у ясьтереб йах ,урут
-изіф ат їіртемоег ,ирбегла яттилз
ітсондересоП .умондо в ирт жеТ .ик
ич ьсомич з яттилз ізород ан ешваз
-яцмін от ,имативоксом от :ьсомик
і ьтсімотан ж иМ…имакялоп от ,им
-ив шан омемитавурот отрепв ілад
-івсо хялш йиньланоіцан йивоктян
игогадеп інтадив иман з ж оБ .ит
-нірГ .Б ,окнещаВ .Г ,авосуР яіфоС
-ич ен а ,.ні ат йинбіргоП .А ,окнеч
.иреноіцкнуф-икинвон
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-імв ен итід ішаН“ :ишвазакс ,вун
-опулг ,етйураД .”итировог ьтю
-ертоп ен янненьлагазу огокат ат
-АН об ,яннавутсорпс ьтіван єуб
икат )ісв ен ощ ,онсівз( ИТІД ІШ
орп ,ьтушип і ьтяровог онсаркерп
-нок йиндоранжіМ ьтичдівс ощ
.мі ивом їокьснїарку віцванз срук
!.ні ат акицЯ артеП
-олК дів вітнемугра аметсиС
-аквоТ їонанзен ,етйурад ,і акеч
-ив ежом вітемдерп яттилз од ол
йинчиремог оба кош абіх итакилк
їіцаргетні їонавонопорп зеБ“ :хімс
-увосотсаз ондалкс едуб івелетичу
-епмок идотем інйіцавонні итав
ниливх 54 аЗ .удохдіп огонсінтнет
-ілаер інчу ибощ ,яситавідопс ідог
-ілсод зі ткеорп йиньлачван илавуз
-морпске ,ітсім у косівив яннежд
йинрутаретіл илавузінецсні мот
-илг ялд дотем йищаркйан( рівт
-ивзор ат утскет узілана огокоб
,)упутсив огончілбуп яннімв укт
-ум ич укетоілбіб ,ртает иладівдів
/au.ativso//:ptth ,олаквоТ .М( ”йез
.)/72825/loohcs
-немугра ан йитагаб ешнем еН
:кечолК .Г роткер і росефорп ит
їоньланидрак од омидохдіп тут І“
огоньлаган єубертоп акя ,имелборп
-навумрофер огочушір і яннелсимсо
-ан яннавургетні орп ясьтедЙ .ян
ховд окьзилб оБ .нілпицсид хиньлачв
ікя ,вітемдерп хиньлачван віктясед
-ан хасалк хишратс в ясьтюачвив
ентюлосба — ,илокш їоьндерес їош
-івсо аньлікш анжібураЗ .ядзулгзеб
ан ,акьсьлоп й ілсич умот в — ат
— ,яситавутнєіро илачоп им укя
-ні микат ясьтєамйаз онвад ежв
акьснїарку“ темдерП .мяннавургет
-авургетні ондіхбоен ”арутаретіл
-етіл анжібураз“ мотемдерп з ит
умоьц ирп ьсичюумиртод ,”арутар
-ок ан % 03 од % 07 яннешондіввіпс
//:ptth( ”ирутаретіл їондір ьтсир
- o r p / N O I TA C U D E / a u . t d . a t e z a g
. _ - i t i v s o - i n n av u m r o f e r - u - h - s a h c
,82 № ,янжит олакрезД .заг ,lmth
.)6102 янпрес 31
аз ділсу росефорп і роткер наП
-ьлоп юецинділсод юонвитарефер
її амет ец( чивенирГ итівсо їокьс
-огадеп з їіцатресид їокьстадиднак
-ьлоп юожуч ясвипохаз кат )икіг
-оп умокьцемін оп“( юотівсо юокьс
-ін й ощ ,каТ / илировогаз І / узак
-илев ьлетичУ / ,апоротв ен ьцем
вубаз ощ ,)окнечвеШ .Т — ”йик
-олс огокьснїарку яннечанз орп
-ап ,яситірогаз :”яситамйаз“ ав
-итсалв ен місвоз і — итітокхал
-єід інвитка івом йікьснїарку ів
-юатсорз ,ічюунсі :икинтемкирп
-юровтуометсис ,йичюавивзор ,іч
-ургетні яситамйаз“ жотО …йичю
в итірогз абіх єачанзо — ”мяннав
-ьланоіцан яннещинз ілкеп умоьц
-ьлікш їокьснїарку янжиртс огон
-олК нап ощ ,онсівЗ .итівсо їон
-аз ен аквос огорбод ілитс у кеч
оговон яннеждохс итилавхоп вуб
-уан й ітівсо йікьснїарку в яцнос
-ім ,ітшеран ,то І“ :чивенирГ .п іц
хїовс у ,чивенирГ яіліЛ итівсо ртсін
-ологан алачоп хапутсив хинчілбуп
-ес їонсачус итівсо тсімз :итавуш
-овєттус єубертоп илокш їоьндер
.яннелвоно огонйіцюловер ежйам ,ог
-чігетартс ат иничирп ан алазакв І
,яннавумрофер огокат имярпан ін
-модівсу ербод й онвад ,ічер од ,ікя
-етсис хінтівсо ”хитунусорп“ в інел
у ясьтюучувзо зараз икьліт ела ,хам
ацірац ,моволС .)омас маТ( ”…сан
,ежоМ“ :ьцин вапу лохох ,алазакс
.)окнечвеШ .Т( ”аберт і кат
-ер юецанап кечолК .п ощкЯ
у єачабв ілокш йіндерес в имроф
-воТ .п от ,рутаретіл ховд іттилз
-бо йикьсвівьЛ( авовьЛ із олак
-молпидялсіп тутитсні йинсал

-ред ,иб вавувотшалв ен її отх ,ал
ешил ен є ,абосо антавирп ич аваж
-ан юовородз дан мяннавузулг милз
-суподен й ела ,юокігогадеп юовоку
анвомовД …вінчу юозарбо …юомит
і снеснон йинчігогадеп ец — алокш
-утраж микя ,ничолз йивєттиж…
-оС яннавюобоП .”…ділс ен итав
-ан емас :ясилидварпс їовосуР їіф
-аркУ в итсонвомовд яннавуждас
кЯ !юонйів олунхубив ітшерв інї
-утс отрепу чивенирГ .п ,омичаб
-апзор огонвитка її юогород єап
-уП ирад івогреч єутог й яннавюл
а ,єудолпа кінчабаТ аміД .івоніт
-ив інеловодаз ежуд ,юамуд ,ещ
.утнорф огондораН іцроб
-ирГ дів конурадоп йіннатсО .4
-боХ .П акинпутсаз її ат чивен
)утівсо юндерес аз єадівопдів( яез
-емдерп ховд халокш у яттилз —
-отівс із ирутаретіл їокьснїарку віт
-аз ушрепс чох ,юорутаретіл юов
-нїарку“ темдерп й ещ ясоладівоп
йинчігол ,ж оЩ !итилз ”авом акьс
-отсі ат увоМ .дрока йинметсис і
репет ,хашив у ”вилз“ ежу тівК юір
-окш у вітемдерп хиводялготівс од і
-ебіломед оварБ .яситязв отрав хал
-ов місудереп об ,авовьЛ із матсар
еньланоіцан-оьнтівсо ец ьтяровт ин
-аркомед аньларебіл…“ :овтснакушо
-онорп — ромодолог аз ещарк єід яіт
ичюавиру ен ,онмушзеб і окгел ьтис
-ул і ікьценоД .)окнєллІ .Ю( ”унс
!ясиламудод ен огокат од ікьснаг
-зарам ясалязв икдівз ,ежтО
-оньлікш яттилз яеді анчитам
,”авом акьснїарку“ атемдерп ог
-ураз“ ,”арутаретіл акьснїарку“
умок і ”арутаретіл авотівс / анжіб
?аберт ец
-ирп йетатс із ясомєудівод кЯ
-арз ан ”віротамрофер“ хинечанз
-еп огокьцинвипорК ароткер коз
-анзен і акечолК .Г утетисревінуд
-орп в огонтетиротваен ат огон
-ололіф і хинчігогадеп хинйісеф
-ор анелч“ хащиводерес хинчіг
оговон яннелборзор з ипург їочоб
-дерес їоньлагаз утраднатсжреД
-воТ .М ещивзірп ан ”итівсо їоьн
-бо умокьсвівьЛ у єюцарп( олак
-молпидялсіп ітутитсні умонсал
-путсаз ,итівсо їончігогадеп їон
йинвеп огокя ароткерид мокин
-рофер“ йінтівсо нидо ещ вуб сач
-АС ьсумоч ,)йезбоХ .П ”ротам
ьтюужатнавереп итемдерп ІЦ ЕМ
-ег“ інавзан івд іц І .ілокш у вінчу
-воТ і кечолК — ибосо ”іньляін
-еркесаз ,ьтубам ,яннатсо( олак
-отем-гогадеп ”йинтадив“ йинеч
-овс мовтцинвірек діп — )!тсид
яезбоХ і чивенирГ — віротарук хї
-тиркдів ензоіднарг илиборз —
-ерт ,янчу итижатнавзор бощ :ят
!нидо в итемдерп ирт итилз аб
в унидір итамирт ощоп ,ідварпС
— ундо в омйилз — хакшялп хоьрт
-ов ітсокя а ,ешнем енатс инидір і
-діханив“ юовс юц орП !ешьліб ид
-уним іцнікирпан инов ”ьтсівил
умовоктянив у ”илрет“ укор огол
УКУ авовьЛ ідалказ умоньлачван
хиньларебіловіл івокиндасзор —
юокьсйепорве юоншапаз діп йеді
-итнаф иминсеволс ат юордуп
-итрак ансіліц“ козарз ан имак
-са йинсінтнетепмок“ ,”утівс ан
-мок идотем інйіцавонні“ ,”ткеп
-ьлаер“ ,”удохдіп огонсінтнетеп
-гок ,йичюавивзор-оньлачван йин
-читетсе ат йинчите ,йинвитін
-етсис“ ,”увилпв лаіцнетоп йин
-егренис“ ,”їіцкнуф ічююровтуом
.ativso//:ptth .вид( ”ткефе йинчит
.atezag//:ptth ,/72825/loohcs/au
-h-sahc-orp/NOITACUDE/au.td
оД .)lmth._-itivso-innavumrofer-u
-аквоТ .п итонрам їонсеволс їєіц
аримобюЛ алелпирп омодівс ол
-ик моморг отбечан нів об ,аразуГ

-мологирп ,инїаркУ куан хинчігог
,)ал(летох ыб Я“ :утсімз оговилш
к ьсалинидеосирп аниаркУ ыботч
умоксечимонокэ и умоксечитилоп
яаксниаркУ“ ,”йеиссоР с узюос
-нешревос ырутьлук яакссур и
-соР и аниаркУ“ ,”ывоканидо он
-радусог миндо ьтыб ынжлод яис
-сач ястивонатс аниаркУ“ ,”мовтс
-юлкв йыроток ,азюос огошьлоб юьт
-адапсар аниаркУ“ ,”юиссоР теач
-усог хыньледто окьлоксен ан ясте
.moc.swenkub//:ptth( .ні ат ”втсрад
- i n v a g r e dy t n a - i n l a d n a k s / e g a p / a u
-yniarku-ytivso-avtsretsinim-ytekna
.)lmth.likhs-hkykstevinrehc-aisylatsid
чивенирГ од икилказ інвїаН
-инватсдерп идасоп з итиньлівз
-оК ітівсоніМ в ”арім аваксур“ ак
од икилказ інем иладаган акненон
.акнечрахаЗ итиньлівз ачивокунЯ
омєімузор — чивенирГ омировоГ
-иЧ .окнешороП і тівкокинчабат
-ватсоп єунокив отсорп яцинвон
-артйен яннадваз юен дереп інел
-аз в ухуд огоньланоіцан їіцазіл
-саребіл отбеС .ілокш у — івокдор
умроф итищинз аберт :илазакс ит
-ажред їоньланоіцан яннелвонатс
з итсаребіЛ !шив і улокш зереч ив
,илагіретсопс амичо иминечярив
уктачоп ан имин йинавосижерз кя
-овреч ан ясьтєюровтереп надйаМ
-еТ .йинчитсіланоіцан ,йинроч-он
-отем иминдож яннадваз єнхї реп
огонротвоп од ититсупод ен имад
хин ялд хинпретсен яннавижереп
-ев тО .віттучоп хинроч-оновреч
!онсалк от — хин ялд аклес
-онвом у корк йинпутсан їЇ
— имяцнїарку з інйів йінважред
орп унокаЗ ткєорп йинечепсовон
оварп єадан ощ ,)1943 №( утівсо
юоьнхї яситачван манишнемцан
,манядаморГ“ :)2 .п ,9 .тс( юовом
-нем хиньланоіцан од ьтажелан ікя
-ан ан оварп ясьтєутнараг ,ниш
-нечвив ан ич юовом юондір янначв
-умок і хинважред у ивом їондір ян
-івсо їоьндерес хадалказ хиньлан
-ок микьснїарку мишан ец І .”ит
-ачван им утеждюбжред зі мотш
-воксом халокш хишан в омемит
-воксом акизя і мокизя микьс
-уртсні минвонсо є ощ ,огокьс
-робос їошан яннещинз мотнем
-ам ,йЇ !?итсонйітсомас ат итсон
-ив іцарп інпутсоден ,икат-ьтуб
-ьлачван икротазінїарку їонтад
-од унйіцюловер в усецорп огон
-осуР їіфоС ).рр 1291—7191( уб
-девш із срофдніЛ інап отбес ,їов
емаС .удор огокьзуцнарф-окьс
-арбо ощ ,янигогадеп антадив яц
юовс аз УВОМ УКЬСНЇАРКУ ал
умот вікор 001 ещ ,унищвікьтаб
-ОІЦАН идасаз інвонсо аласипив
-еч овоктянив итівсо ЇОНЬЛАН
-дівопдів ,ЮІЦАЗІНЇАРКУ зер
в ецсім ендярошреп їокя од он
матемдерп“ итсевдів ділс ілокш
-утаретіл ,авом — миньланоіцан
-оран оговс яіфаргоег ,яіротсі ,ар
-іхисп огой ,иноказ інвад огой ,уд
-тадив яц ещ А .”исир інчінте-ок
-аН“ іттатс у толгілоп-акніж ан
-ан )7191( ”илокш яіцазіланоіц
-окш ]…[ анвомовД“ :алавушолог
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1 .ротс ан котачоП .яннечнікаЗ
ьненревз хиннелсич ялсіП
,ощ ,тівК .С віцвокуан і вонатсу
йікьсйісор у ясвачван ,ічер од
ясвадв ,71 № авовьЛ атсім ілокш
11 й укорк огондулбо оговопит од
-оч од ін вадив укор 5102 янзереб
-йіцаднемокер евилзя’вобоз ен ог
-ичепзебаЗ“ :яннеждяропзор ен
-роф ощ ,нілпицсид яннадалкив ит
-отсі з ітсонтнетепмок ьтюум
-осоліф ,инїаркУ ирутьлук ат їір
,вубаз еН .”…ивом їокьснїарку ,їіф
-ед яддяранз ендо орп ещ ,онсівз
-ілгна — віцнїарку їіцазіланоіцан
отбес ,їіцазінїарку мотшок юіцазї
-на яннечвив ялд вому яннеровтс“
-ив ялд ивому іц І .”ивом їокьсйілг
-ировтс ивом їокьсйілгна яннечв
юєіротсі з увом укьснїарку а ,ил
итачулив овосам илачоп инїаркУ
!маргорп хиньлачван з
— єннатсо ец ощ ,овозакоП .Б
-немокер єам ен місвоз — яіцазїілгна
-нїарку зі кя ,уреткарах огонйіцад
,инїаркУ юєіротсі ат юовом юокьс
-саркерп йец укор 6102 оготюл 3 об
-ім ат ротазінїаркуед-ртсінім йин
-іків ешип кя ,ощ ,ротазїілгна-ртсін
saw tivK“ :їісрев йікьсйілгна її в яідеп
ylimaf aistnegilletni hsiweJ a otni nrob
.aidepikiw.ne//:sptth( ”dorohhzU ni
-АН вадив — ,)tivK_yihreS/ikiw/gro
укдяроП яннеждревтаз орП“ ЗАК
мивокуан ьнавз хинечв яннєовсирп
-инвіцарп минчігогадеп-овокуан і
,узакан огоьц од ондівопдіВ .”мак
аросефорп яннавз ан ,удалкирп од
итасип онасипирп ушив івецвокуан
юокьсйілгна інїаркУ в їіфаргоном
-до в“ хї итавадив й ещ ат !!! юовом
,втцинвадив хиндоранжім з умон
мяннешір ясьтєачанзив хикя кілереп
ан і икьлікс аз ,овакіЦ .”идар їонечв
-сащ екилев ец ,адварП ?ирве їич
-зор віцвокуан хикьснїарку ялд ят
-йілгна ьлитс ЙИВОКУАН итавив
онелпутсаз итуб ежом ивом їокьс
хинавз кат в имяіцакілбуп имінхї
)!рівтовон і ун( хинчинтемокуан
-ан( снйаС фо беВ ич супокС хазаб
бощ ,юецилирик ушип онсимв
-омсок огоьц дів яситавюіцнатсид
-йаб от аТ .)автсводогу огончитілоп
-ок мїовс омєам ,іцвокуан ,иМ .ак
ханодроказ оп яситавужатс мотш
-утка й овилжороваз овилбосо ец(
-ицсид хичванзонїарку ялд оньла
яннанз ан типсі итадалкс і )нілп
-окьдяд 2В янвір ивом їокьсйілгна
-ан аз їінатирбокилеВ у івомеС ів
-ясит 2 даноп онвотнєіро :ішорг іш
-оп умовокзя’вобо ирп ьневирг іч
-ирг ічяситвіп ежйам аз івокинбіс
-ер од ,йикя ,меС окьдяд І …ьнев
-орвЕ ан )вунтизке ич( ”вибаз“ ,іч
яцнїарку ,ебет єам ,юіну укьсйеп
итуб оварп ан итиніцо ,укнїарку ич
в )мотнецод ьтіван ич( моросефорп
-нем“ ец ,киррюс ен еЦ …інїаркУ
ед І .)кюналаМ .Е( ”овтсбар еньлат
-інім ікат і яннежинирп екат ещ є
-оМ умот ен иЧ ?ихудокгел-иртс
-аз об туТ ?юонйів сан ан едй авкс
-ні“ а ,йитсорп ен інидересв ешв
ен кя :еніртсуз ”бар йиньлауткелет
-сівз ,І .яіцазїілгна от ,яіцазівоксом
а ,ЮОКЬСНЇАРКУ зі дяроп ен ,он
.ЬТСІМАЗ
-ой ялсіп атівК .С ятсеширП .3
-обор ”їокьсвєулав“ їонвонсо ог
-отівсо й ясоличнікс окдивш ит
-ич юовопит ”онавонорок“ укуан
дів юокреноіцкнуф і юецинвон
-енирГ .Л .п ”утнорф огондораН“
иматсу НОМ юодуро її діп еЦ .чив
-ьлікшод утнематрапед акиньлічо
-оК .Ю .вот итівсо їоьндерес ат їон
йинвомовд“ орп оливяаз акненон
-йілгна ен ,адварп ,”итівсо срук
-ор :илкивз кя а ,йикьснїарку-окьс
-ревтдіп ан І .йикьснїарку-окьсйіс
-арку-окьсйісор итсонрів яннежд
-оран ибьчюрд“( ”ибжурд“ їокьснї
-окьсйісор сач у )окнєллІ .Ю ”вод
-інтвож в НОМ инйів їокьснїарку
дерес олиришоп укор 6102 індург
інвомокьсйісор вісалк 11—7 вінчу
-адеп юєімедакА інелавхс ,итекна
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йивокжинк ичююніцо ,итрепске ікьснїаркУ“
унвом огой орп ьтяровог ,инїаркУ конир
.”% 59—09 ан ьтсінещйісорз

амет ачяраГ

ютгоьд узод орП
инйів їондирбіг ілт ан укурд огокьснїарку акитситатС
ясьтєакрот ешітсачйан акучпилиП артимД ореп мелборп хивилжав оньліпсус ічілзеб зІ
огоьц анзивоН . усруксид огоньлаінолоктсоп й огоньлаінолок инивецрес кя икитілоп їонвом
онтнедецерпзеб у — яннежділсод огончімелоп і сачондов а ,огончитілоп ,огончіголорутьлук
-оп їонвом й а ,инїаркУ їонжелазен укурд инитрак їоньлагаз ешил ен іннечвив умокобилг
-аретіл ,далкереп ,арутаретіл янжодух :то-кя ,укурд хароткес хинтеркнок в иважред икитіл
анчидоіреп ,илокш їоьндерес і їощив ялд икинбісоп іньлачван і икинчурдіп ,йетід ялд арут
исерп і яннадивогинк огоньланоіцан узирк унметсис єувресбо онжаву ротвА .ощот асерп
-юніцо ,ивом їокьснїарку усутатс огонйіцутитснок яннамиртоден ич яннамиртод удялгоп з
-неднет і инїаркУ иторп їісоР инйів їондирбіг ітскетнок в їілаер інчитілоп й інрутьлук ичю
-оіреп і яннадивогинк огокьснїарку натС .икиткарп і икитілоп їочинвадив їокьсйепорвє йіц
вітнедизерп хинтеркнок имяіцнедак з укзя’вз умомярп у онежділсод ешрепв исерп їончид
іннелсич іцарп йівокуан сачондов і йінчитсицілбуп йіц ьтюадан ітсонніц їовилбосО .инїаркУ
-ілана і хинчитситатс хинмезоні ат хикьснїарку іватсдіп ан мокинділсод інедалку ,іцилбат
іцилбат ьтсадоп ротва їіцакілбуп їонтезаг ітсовилжом інежембо ан удялго з( лережд хинчит
.)икдівзор іннадив умовокжинк у
їіцкадер діВ
є ідварпсан інад іц і чох( иктос
-ив з і иминежиназ онтаркотагаб
-ив з і ,усипереп віротазінагро ин
-охиВ .)вітнеднопсер химас ин
яннавукурдогинк ірефс у ощ ,ьтид
-едеФ їокьсйісоР ялд віцнїарку
з ондігз :єунсі ен ончиткаф їіцар
-ирткод і юокитілоп юонйіціфо
-ивокліц итуб ьтюам инов ,юон
-уроліб і кЯ .иминавоьлімиса от
.їісоР у ьтюакшем ощ ,ис
акитілоп ачинвадивогинК
-аз :анжелиторп омярп инїаркУ
йікьснїарку яннавугеторп ьтсім
-усв ,анїаркУ йінважред кя івом
-міГ умонважреД умєовс череп
итавунап ілад і алиловзод ,ун
-роФ .їірепмі їокьсвоксом івом
-ен в ощ ,яситадз ежом оньлам
з онянвіроп інїаркУ йінжелаз
-оп ікяед ясилубдів отибін РСРУ
ощкя ежда :яннешурз інвитиз
-ор ьтя’п іннатсо в юокьснїарку
-олавукурд РСРУ яннавунсі вік
огонрамус % 4,64 і взан % 7,23 яс
-йісор от ,рушорб і гинк удалкан
взан % 2,46 ондівопдів — юокьс
мит ;удалкан огонрамус % 4,25 і
42 аз інїаркУ йінжелазен у мосач
юокьснїарку )5102—2991( икор
% 4,35 і взан % 7,26 онавокурдан
юокьсйісор а ,удалкан огонрамус
огонрамус % 5,04 і взан % 4,72 —
.рушорб і гинк удалкан
в удовирп огоьц з итідар елА
.ватсдіп хиндож єамен віцнїарку
-репске ікьснїарку ісв ончиткарП
конир йивокжинк ичююніцо ,ит
унвом огой орп ьтяровог ,инїаркУ
-ьтєам( % 59—09 ан ьтсінещйісорз
-ещйісорз місводереп ізаву ан яс
-рамус конир ан оготуникив ьтсін
.)ьнадив хивокжинк удалкан огон
-осив йикат ясвязу ж икдівЗ
-арку ітсонещйісорз ьніпутс йик
-кя ,укнир оговокжинк огокьснї
в хинадив далкан йинрамус ощ
)5102—2991( икор 42 аз інїаркУ
рушорб і гинк хинвомокьсйісор
?% 5,04 ешил вивонатс
икитситатс од ясомьнялгирП
-ор 42 іназакв аЗ .яннадивогинк
-аз аладив анїаркУ анжелазен ик
2,033 дрлм 1 имавом амісу молаг
,рушорб і гинк вікинрімирп нлм
дрлм 41 — яіцаредеФ акьсйісоР а
візар ьтяцданидо в ец( нлм 59,947
-важреД .)інїаркУ в жін ,ешьліб
-аркУ в юовом )юокьснїарку( юон
017 онадив доіреп йимас йец аз інї
-от ,рушорб і гинк вікинрімирп нлм
-йісор( юонважред їісоР у кя ід
-ирп онавокурдан юовом )юокьс
-инрімирп нлм 703 дрлм 41 онзилб
-яцдавду отбот( рушорб і гинк вік
.)інїаркУ в жін ,ешьліб орет

з ясьтюавубдів й ясилавубдів ис
.юссуроліБ ат юонїаркУ
індісус ішні ьтюяловзод иЧ
имїовс итавутхен кат иважред
-ом )иминйіціфо( иминважред
ьтюутхен і илавутхен кя ,имав
?ьсуроліБ ат анїаркУ
-окжинк їокьсйісоР ітйас аН
хинчитситатс дерес италап їов
.р 5102 имакмусдіп аз вілаіретам
-охирп яннатип ец ан ьдівопдів
и гинк ксупыВ“ юцилбат( илав
в арим водоран хакызя ан рюшорб
-авокілбупо ен ітйас ан ”.г 5102
-важред ьлор орп інад є елА .)он
-оР іннадивогинк у ивом їон
-чіголана в їіцаредеФ їокьсйіс
-ив хикя з ,.р 4102 аз іцилбат йін
-ан ФР в ощ ,ковонсив єавилп
-ом юокьсйісор рушорб і гинк ивз
-рамус ,% 8,69 ьтялвонатс юов
а ,% 2,89 — далкан йинчір йин
.сор( ташукра йинчір йинрамус
.% 8,79 — )жатсил
-арку од їісоР яннелватс орП
в яннадивогинк огонвомокьснї
ьтяровог їіцаредеФ йікьсйісоР
-ив ивзан :.р 4102 аз ирфиц ікат
-чір йинрамус ,% 3000,0 — ьнад
-рамус ,% 2000,0 — далкан йин
.% 3000,0 — ташукра йинчір йин
ещ — .р 6102 іччірвіп умошреп У
-орвіп аз ьнадив ивзан :”ещарк“
жарит йинрамус ,% 70000,0 — ук
,% 40000,0 — ьнадив хивокжинк
.% 30000,0 — ташукра йинрамус
-ах хавому в ьтіван кя ,ідот ец І
-офонїарку ФР ялд їонреткар
-еп йикьсйісоресВ йіннатсо їіб
ьтсікьлік єад яннелесан сипер
-дів авд ежйам їісоР у віцнїарку

йинрамус орп інад і — икор 1991
аз рушорб і гинк далкан йинчір
1991—7891 У .икор 5102—2991
в ясолавадив укорощ РСРУ в .рр
-инрімирп нлм 7,87 умоьндерес
-оьтерт ан ежУ .рушорб і гинк вік
-ив )4991( ітсонжелазен іцор ум
їіцкудорп їовокжинк овтцинбор
-рамус аз( ясолиторокс інїаркУ в
оревтечв ежйам )модалкан мин
моксупив з онянвіроп )% 72 од(
ьтя’п іннатсо аз рушорб і гинк
-сіп а ,удоіреп огокьснядар вікор
-об олагяс ен илокін ежв огот ял
удалкан огонрамус огот % 05 йад
йикя ,ьнадив хинвомокьснїарку
-нешологорп од алам анїаркУ
-нок анжом еЦ .ітсонжелазен ян
-жин йінадоп в итичабоп онтерк
.1 іцилбат еч
в ,ісуроліБ й инїаркУ міркО
,инїарк їондож єунсі ен іпорвЄ
-ат б алавуронгі аважред йікя в
-ні йиньлатнемаднуф йівс йик
у їіцан їоньлутит авом кя ,тутитс
.їонйіціфо ич їонважред ісутатс
итсеван овилжомен шьліб оТ
їонадагз моктянив аз( далкирп
-уронгі б илок ,)нїарк икйівд
-итсні огонйіцутитснок яннав
-ом )їонйіціфо( їонважред утут
ивом ьтсирок ан ясолавубдів ив
-мі отревдо з і иважред їоьндісус
юотем — юотем юончитсілаіреп
-ажред яннавутвоказ огончіниц
-от зереч ,юоважред юошні ив
огоннірок юіцялімиса уньлат
-арап минпутсан з ,яннелесан
-важред юєіцанйур і мяннавузіл
-сус вітутитсні хинчитілоп і хин
-ецорп ікат емас ,мітВ .автсьліп

-инк йіц у ,иголатак іннорткеле
-оп анжом оньлаутрів інрібзог
ешнемйанощ ізолатак в итичаб
хикьстадиднак итареферотва 261
иротва ,йіцатресид хикьсроткод і
оньлаіцепс ,илавужділсод хикя
-оважред“ исецорп ,амеркоз ич
зі миндо ,онвомузеБ .”яннеровт
-цімйан ж оба ,вінемак хинжіран
кя ,молаіретам мичужя’в мишін
-ьдуб иманилавдіп иминвохуд і
.авом анважред її є ,иважред їокя
-язв ідварпс анїаркУ ,ежоМ
-ред италутсоп яннєорбзо ан ал
алабд ежу кат і яннеровтоваж
-нїарку ещивонатс і сутатс орп
ец ощ ,їонважред кя ивом їокьс
-ем юншилок итавутард олгом
-атсув ,оміжакс ,акя ,юілопорт
алялвяаз їонітуП илимдюЛ им
огокссур ыцинарГ“ ощ ,ет орп
?”ииссоР ыцинарг отэ — акызя
,инїаркУ укурд акитситатС
орп ьнечдівс чілзеб єад ,икапван
-агаб у аважред кя анїаркУ ощ ,ет
-ерп і яннадивогинк хаткепса хоьт
-орп омярп ,ітус оп ,алидоворп ис
,укитілоп укьсвоксоморп ,унжелит
утарапа огонважред яннелватс і
-ом їонважред їошан од инїаркУ
.момзіниц мїовс єажарв ив
-нїаркУ[ кя ,итавуртсюліорП
-нїарку алажавенз аважред ]акьс
-акоп ,амеркоз ,анжом ,увом укьс
іннатсо аз ясалавюнімз кя ,ишваз
-рамус кя ,аничилев акат икор 42
гинк хинвомокьснїарку далкан йин
-нянвіроп ялд увонсо аЗ .рушорб і
-ес орп інад омімьзів икніцо й ян
далкан йинчір йинрамус йіндер
—7891 аз їіцкудорп їовокжинк

1 яцилбаТ
-дерес з онянвіроп інїаркУ йінжелазен у рушорб і гинк ьнадив хинвомокьснїарку котосдів і далкан йинрамуС
.рр 1991—7891 у ьнадив хинвомокьснїарку моксупив минчіроьн
)рушорб і гинк .мирп нлм 7,87 умоьндерес в олидохив укорощ юовом юокьснїарку илок(
-окьснїарку далкан йинчір йинрамуС
-дів і ).мирп .сит( рушорб і гинк хинвом
-рамус огончіроьндерес онвосотс котос
у ьнадив хинвомокьснїарку удалкан огон
.рр 1991—7891
)% 4,54( 2,247 53
)% 2,24( 212 33
)% 2,83( 750 03
)% 6,63( 1,787 82
)% 4,14( 606 23
)% 53( 725 72
)% 4,13( 4,407 42
)% 9,92( 9,905 32
)% 1,04( 6,965 13
)% 1,84( 9,298 73
)% 6,83( 7,404 03
)% 2,03( 047 32

кіР

4002
5002
6002
7002
8002
9002
0102
1102
2102
3102
4102
5102

-нїарку далкан йинчір йинрамуС
).мирп .сит( рушорб і гинк хинвомокьс
огончіроьндерес онвосотс котосдів і
хинвомокьснїарку удалкан огонрамус
.рр 1991—7891 у ьнадив
)% 75( 168 44
)% 6,05( 2,238 93
)% 72( 482 12
)% 7,04( 450 23
)% 2,13( 7,635 42
)% 7,43( 7,423 72
)% 9,92( 1,325 32
)% 9,41( 4,917 11
)% 1,73( 8,422 92
)% 9,63( 5,270 92
)% 3,83( 9,941 03
)% 5,03( 7,289 32

кіР

2991
3991
4991
5991
6991
7991
8991
9991
0002
1002
2002
3002
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КУЧПИЛИП ортимД
— увксоМ ан яннаризО .1
анйів андирбіг і
їонмитків коділсан кя
икнідевоп
жім огоньліпс ,енсалв ,ощ А“
-нїарку огонсачус юокитситатс
-ів юондирбіг ат укурд огокьс
-аркУ репет єавижереп укя ,юонй
і :мівопдіВ .ив етєатипс — ”?анї
і ,укурд огокьснїарку акитситатс
инїаркУ иторп їісоР анйів андирбіг
-ірепмі огокьсвоксом молакрезд є
-елволсиВ .умзілаінолок ат умзіла
-зор оьнтатсод итуб ежом азет ан
-уд в анавортсюліорп й атунрог
елА .іннежділсод уморотсорп еж
-ежом им яцсім й усач мокарб аз
хикяед ан йадоб ьситидересоз ом
-шіртунв хяннатип хинтеркнок
-їаркУ икитілоп їоьншінвоз і їоьн
-івсо ,ирутьлук харефс у їісоР і ин
-еп й яннавукурдогинк ,ивом ,ит
.исерп їончидоір
иватсдіп анїаркУ алавад иЧ
-ен у ьнечавунивз хикьсйісор ялд
-ілоп няісор одощ йівилдеварпс
-окя З ?харефс хинечанзаз у іцит
івксоМ у їіцаредеФ адаР авид ог
-ітуП алиловзод .р 4102 янзереб 1
-иС інйорбЗ итавувотсирокив ун
иЧ ?инїаркУ їіротирет ан ФР ил
-йісоР єюнсйідз ич і алавюнсйідз
-йіцанімирксид яіцаредеФ акьс
онвосотс укитілоп юншіртунв ун
,амеркоз ,і відоран хикьсйісорен
?віцнїарку одощ
-ілоп юонводілсоп алуб иЧ
-нїарку іводубоп в инїаркУ акит
в ,амеркоз ,і ітсонважред їокьс
їокьснїарку усутатс іннеждревту
алатс ен иЧ ?їонважред кя ивом
-ьларебіл йаркв ,анводілсопен
инїаркУ акитілоп яншіртунв ан
-изо мивилзугяоб минйітсоп з
-немонтрап хіншарочу мяннар
,ітус оп ,увксоМ ан вікинруталк
мопате мінтілитяцдавд кя шьліб
їісерга їонйорбз од иквотогдіп
иЧ ?иважред їошан иторп їісоР
инїаркУ акнідевоп аладівопдів
-раднатс мивоварп-ондоранжім
-ред їонжелазен икнідевоп мат
іцнідевоп йіт в олуб ен ич і иваж
-зіхозам ,ітсонніцонвопен канзо
яісоР илокдіВ ?ітсонмитків й ум
-ів ундирбіг унешологоен едев
-отюл 02 з — инїаркУ иторп унй
?ог-1991 яндург 8 з ич ог-4102 ог
-оР умирК їіскена ісецорп В
-жавереп юен яннелпохаз і юєіс
їіротирет )мяннелесан аз( їон
икитілоп ,итамолпид усабноД
утівс нїарк хишні итсіланруж й
-натипаз ібос иливатс ич дярван
ялд иватсдіп їісоР в илуб ич :ян
икнідевоп їонвисерга икьлітсан
кя яісоР амас укя ,инїарк одощ
-ем огокьстшепадуБ тнасипдіп
дів итащихаз б алам умуднаром
.удапан огонйорбз огокя-ьдуб
-ерга иватсдіп вам ич :ешітсорП
юокнідевоп ”ьситавюрубо“ рос
-ого овилчабваз нів укя ,ивтреж
-жоморпсен( etats deliaf висол
?)юоважред юон
ан итсівопдів ощ ,юімузоР
-ялго умондо в яннатипаз іц ісв
-нок їошьлібйанкя ичунгарп ,ід
-одівС .окжав ьтисод ,ітсонтерк
яннатипаз ьсікя ощ ,огот йим
-чиротир кя итунсивоп ьтужом
-увтреж й ичюадівопдів ,елА .ін
-укрім иминьлагаз имикяед ичю
-водереп ьсумитарипс ,имяннав
інелтівсив ен микін ісод ан міс
.иткаф інчіголорутьлук
в илокдів ,кір 12 іннатсо аЗ
-їаркУ іцетоілбіб йіньланоіцаН
ьтюід огокьсданреВ .І .В інемі ин
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існес у інежоргаз ,ивом івд ешил є іпорвЄ В“
— ,усутатс огонрутьлук огончиткаф хї
.”акьсуроліб ат акьснїарку

амет ачяраГ

-ок вом одощ укитілоп укьсротял
-ад ощ ,йіцан хиньлутит ,хиннір
-от і ,маважред миц я’мі єовс ил
)сергорп( путсоп итавюніцо ум
-ба ,анжом ен іцитілоп йіц у
-вір акинзакоп дів ьсичюугартс
рушорб і гинк взан уксупив ян
-нїарку юовом юондір ондівопдів
ікя ,вісуроліб юовом юондір ат віц
-ьліб ьтялвонатс ончанзондо
.нїарк хїовс яннелесан ьтсіш
ханїарк ховд хиц оп умоТ
-уб юовилдеварпс і юонтавкеда
-надивогинк уктивзор акніцо ед
-супив менвір миньлагаз аз ен ян
-закоп аз а ,рушорб і гинк взан ук
иминьланоіцан уксупив хї мокин
-дів ощ ,йіцан хиннірок имавом
,йіцан хиц масеретні б оладівоп
огонрутьлук“ огокьсвоксом ен а
.”умзілаірепмі
-алкив мяннавухару з катдіВ
удохдіп оговопицнирп огонед
-їаркУ ощ ,итанзив іннивоп им
-закоп єам угнитйер умоьц в ан
8182:1 ідварпсан а ,428:1 ен кин
еж ьсуроліБ ;енбідоп ьсощ оба
-оп 1018:1 мяннешондіввіпс із
-сім ет-52 ,єннатсо ан єялпарт
ялд і ,инїаркУ ялд І .угнитйер ец
,овилзинирп йаркв ец ісуроліБ
юокобилг юокя ,єучдівсаз ец і
-воксом йікя в ,анивосярт ат є
-азан иб вітох мзілаірепмі йикьс
-од і ьтсінжелазен итипотв иджв
.відоран хикьсйепорвє ховд юл
униволоп ушреп у итйіву боЩ
-ивогинк угнитйер огокьсйепорвє
итишьлібз б алам анїаркУ ,яннад
-орб і гинк взан ксупив йинчірощ
9–4 у юовом юоньланоіцан руш
-ар 52–01 у — ьсуроліБ а ,візар
-немйанощ аберт ондівопдіВ .віз
-немз хяіцропорп химас хит в еш
далкан і взан овтцинборив итиш
-ок юовом їіцкудорп їовокжинк
.їілопортем їоьншил
ощ ,итадагз ьтюам іцнїаркУ
-ор 1391 РСРС умоьншилок в
йинчір йинрамус йишьлібйан ук
-юоС оп рушорб і гинк далкан
емас а ,йікьсйісор ен важелан уз
-аргелет й ощ ;івом йікьснїарку
-иарку ьтитаркерП“ анілатС ам
—2391 ромодолоГ і ”…юицазин
-аз їісерпер ікьснілатс і ,3391
огокьсвоксом хартс иличдівс
їірепмі модапзор дереп умижер
-кЯ .инїаркУ мяннеждордів ат
ХХ у автснїарку яннещин ен иб
б алуб анїаркУ індогоьс ,іттілотс
-жинк юошінжутоп оретяцдавду
у б ясалагамз і юоважред юовок
-ирБ юокилеВ з іннадивогинк
й юєіцнарФ ,юєінапсІ ,юєінат
.юониччеміН
-ьсуроліб ат микьснїаркУ
-авадв ідог мяцдалвонжом мик
-азен итавудубоп анжом ощ ,ит
-ом ичюугеторп ,уважред унжел
-агаз і їілопортем їоьншилок ів
в удоран огоннірок увом ичюян
-оМ дів ьтеГ“ .їіцялімиса олйітс
-овоьливХ гнузол йец — ”!ивкс
-ін кя ісуроліБ ат инїаркУ ялд ог
.йиньлаутка илок
-ощ од ратнемок нидо ещ І
-окьсйепорвє огонедалкив онй
ощ ,яситадз ежоМ .угнитйер ог
і гинк взан уксупив кинзакоп
юц ьтиватс їінумуР у рушорб
,юєісоР зі дяр нидо в унїарк
,еЦ .юссуроліБ ат юонїаркУ
:омжавЗ .кат ен місвоз ,еторп
-нелесан ушуд ан інїарк йіц в
-ирп 58,0 ен ясьтєялборив ян
в кя ,рушорб і гинк акинрім
-бот ,акинрімирп 3,2 а ,інїаркУ
.ешьліб ічирту ежйам от

от ,кір йинтеркнок аз рушорб і
екя ,яннешондіввіпс ьтидохив
-есан ьтсікьлік укя ан ,єузакоп
-дерес в єадапирп инїарк яннел
-ирпан( игинк авзан андо умоьн
-нар в ітунрогзоР .)775:1 ,далк
икинзакоп ,кожюцнал йинавог
ончоан яннешондіввіпс огоьц
-зор икьліксан ,ьтюуртсномед
-ровт інїарк йіт ич йіт в оненив
-ьліксан і ирутва її лаіцнетоп йич
-їарк хинзір в окжав ич окгел ик
-ситатсоьндерес яситидоран хан
.ізинк йінчит
-оп ,имакнухарзор имїом аЗ
-ьлік яннешондіввіпс икинзак
огондо могяторп хинадив ітсок
-есан ат рушорб і гинк взан укор
йінжок оп( ипорвЄ нїарк яннел
-анзоп ,ітсовилжом аз ,я хин зі
-ситатс москедні мінхрев юач
-окат дялгив ьтюам )кір йинчит
613:1 — 3102яінаД :акжюцнал ог
їінаД у ощ ,ет орп ьтичдівс ец[
-йан укжинк итидоран індогоьс
— 4102яінатирБ акилеВ ;]ешгел
-олС ;543:1 — 5102яінотсЕ ;223:1
-олС ;5102714 і 9002692:1 — яінев
4102
яігевроН ;824:1 — 4102аниччав
яіхеЧ ;655:1 — яінапсІ ;344:1 —
;846:1 — 4102яірацйевШ ;675:1 —
5102
анищрогУ ;946:1 — 5102яіцевШ
;267:1 — яіднялніФ ;167:1 —
5102
автиЛ ;377:1 — 5102яіраглоБ
;478:1 — 5102яіцнарФ ;268:1 —
— 4102яіртсвА ;009:1 — 5102яівтаЛ
-іН ;1501:1 — 4102яілатІ ;599:1
3102
яінумуР ;3701:1 — 5102аниччем
-ив яінумуР .р 1102 у[ 0111:1 —
мокинзакоп миц аз алаждереп
-іН ат юілатІ ,юіртсвА ,юівтаЛ
;2511:1 — 5102ащьлоП ;]униччем
3102
аводлоМ ;0031:1 — 5102яісоР
.6231:1 —
хиньлівомим хикяед міркО
одощ ,далкирпан( віксупорп
-шилок нїарк хикяед ат їінаблА
-йер умоьц в ,)їівалсогЮ їоьн
-оп ен ещ укжюцнал умовогнит
-оЧ .ісуроліБ ат инїаркУ оназак
?ум
-йепорвє іцігол в ощ умоТ
инїарк івд ішан угнитйер огокьс
-ілсоп їоньлагаз зі ьтюадапив
-сич кинзакоп илок ,ітсонвод
рушорб і гинк взан хинадив ал
путсоп єажарбодів онвиткє’бо
-утьлук їовокжинк уктивзор у
яннероксирп енвеп ьтіван і ир
укмиртаз унвеП .уктивзор огоьц
умоьц у їіцнарФ яннаватсдів ич
-ереп иб винсяоп я іннероксирп
)?юонрімдан і( юоньлип місвод
-йіцремок од візуцнарф юогаву
-навукурдогинк иноротс їон
мяннамиртод минчитнадеп ,ян
-арп огокьсротва віщокнот хісу
-оран сецорп єюндалксу ощ ,ав
.игинк яннежд
-ан ,важред 32 з андож ощкЯ
-инк угнитйер умєом у хинавз
-орп єюровтс ен ,яннадивог
-важред хиндівопдів ялд мелб
-оьц от ,вом )хинйіціфо( хин
-іБ ат унїаркУ орп шежакс ен ог
-оліБ ат інїаркУ в ибкЯ .ьсурол
-кедаен имелборп олуб ен ісур
-ив )їонйіцанімирксид( їонтав
-ощ иважред икитілоп їочинвад
-ан в от ,їіцан їоньлутит ивом од
-іБ важред 52 зі угнитйер умош
мяннешондіввіпс її зі 5102ьсурол
ялсіп ецсім итянйаз б алам 129:1
умоьц ирп ишвидерепив ,їівтаЛ
,)юісоР й амеркоз( нїарк акьлік
-52 ,юннатсо б алісоп анїаркУ а
.укнидохс ут
,ьсуроліБ і ,анїаркУ і ж елА
-ад і ,оньласкодарап ен ец кя
-імиса ,увилдеварпсен ьтудев іл

6 .ротс ан яннежводорП
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удем іцчоб в
,окнесаМ исираЛ ,акисураМ ас
-шуМ яірЮ ,аначвоМ алваП
-аМ ,акучміН ялисаВ ,акитек
,акчилваП артимД ,кинйілО їір
артимД ,їокьсвоьлхаП инаскО
-ориП аримобюЛ ,акучпилиП
-келО ,огонбіргоП яілотанА ,аг
-апетС ,авірамоноП арднас
,авікинзіР искелО ,акишуП ан
ирднаскелО ,акучбяР илокиМ
,ихіртС амискаМ ,їокьснебреС
-итснІ( акнещиТ анитнятсоК
-осо йіндо в автсванзовом тут
-еФ артеП ,ноіраФ инирІ ,)іб
,асиремеЧ анитнелаВ ,акютод
-веШ яірЮ ,азугонроЧ агелО
у ,амеркоз( акущЮ анавІ ,акуч
-артс яорбз — авоМ“ іттатс огой
.kuhchsu//:sptth .вид ;”анчігет
/ 9 0 / 3 1 0 2 / m o c . s s e r p d r ow . s e l i f
окчилваП ортимД .)…deb0dcb0d
од[ автилоМ“ ішрів у .р 4691 ещ
-аркУ ичюімузор ,”]акнечвеШ
:васип ,аволС уважреД кя унї
/ яцитп анбірс антекар есен аД“
ушаН / ьнічелад унчів унчімсок У
.”юнсіп й умуд
-татс йінйіцнедіворп йїовс У
1
”умордомсок инїур з тратС“ іт
-ип акьсвоьлхаП анаскО )9891(
-ордомсок инїур з тратС“ :алас
-ок атя’п її і яісоР .”йикжав ум
-ідаз й илавюідаз інїаркУ в анол
-зінахем іньлавюлсико ісу ьтюю
-ар“ ушан итировтереп бощ ,им
-оп упук в ”юцитп унбірс унтек
-хед індогоьС .іжрі їокьсрепмітс
-омсок ”віроткуртснок“ з от
ітсонважред їокьснїарку уморд
-текар“ ушан итиборз єунопорп
-чіфім модивонзір ”юцитп ун
ялд йікя в ,иксилок їоьнтарб їон
ежом ілагазв інсіп й имуд їошан
.ьцсім хивокдасоп ьситивяив ен
-сид віткаф хинтеркнок отагаБ(
-нїарку їонважред їіцанімирк
-ив онавзан ешил ен ивом їокьс
).ілад онавзан едуб й а ,ещ
-оліб яннадив 5102ісуроліБ У
ешил ьтюадісоп юовом юокьсур
оговокжинк огоньлагаз % 1,11
ешил і имавзан аз автцинборив
-ан минчір минрамус аз — % 1,71
.модалк
-оньлагаз ан ьнянвіроп ялД
-атс мірко ,інвір умокьсйепорвє
-ред інїарк йіт ич йіт в ащивон
-жав ,ивом )їонйіціфо( їонваж
-закоп иминавюнвіроп имивил
-до з ,яннешондіввіпс є имакин
-ус оба взан ітсокьлік ,укоб огон
-ив хивокжинк удалкан огонрам
-соньлесич — огошні з а ,ьнад
ОКСЕНЮ .инїарк яннелесан іт
-ватсдерп умроф алавукіфидом
-орпаз ,вікинзакоп хиц яннел
-зор у хї итавадоп ишвавуноп
-есан бісо чясит 001 ан укнухар
,ешреп-оп ,икьліксо елА .яннел
аназя’воп вікнухардіп амроф яц
-дерп имащондурт иминвеп з
-ні ,егурд-оп ,і хинад яннелватс
-рамус йинчиткаф орп яіцамроф
-арк оп рушорб і гинк далкан йин
иджваз ен кір йинтеркнок аз інї
ьсужембо я от ,ясьтєюндюлирпо
уньлагаз орп ешил имятсомодів
-орб і гинк хинадив взан ьтсікьлік
-ич од іннешондів умоьнхї у руш
-кЯ .инїарк яннелесан ітсоньлес
яннелесан ьтсікьлік итилідоп ощ
гинк взан олсич ан )бісо( инїарк
_______________
72 ,02 — .9891 — .анїаркУ .тіЛ1
.прес 01 ,3 ,.пил

)% 79 єадісоп авом акьсеч ,)мяц
-тиЛ ;взан % 19 — 5102ащьлоП ;
-ан % 5,69 і взан % 9,29 — 5102ав
взан % 8,97 — 5102яінотсЕ ;удалк
— 5102яівтаЛ ;удалкан % 6,88 і
-аД ;удалкан % 6,09 і взан % 9,38
% 7,16 — )яннадив івон( 5102яін
;)юокьсйілгна — % 6,12 ещ( взан
ещ( взан % 9,08 — 4102яігевроН
-евШ ,)юокьсйілгна — % 6,61
% 4,91 ещ( взан % 6,87 — 5102яіц
— 4102яінапсІ ;)юокьсйілгна —
-итситатс акьснапсі( взан % 29
-ом ікьснапсі“ німрет єавижв ак
минвомоном іпицнирп в ;)”ив
-надивогинк й итавзан анжом
,їінатирбокилеВ ,иниччеміН ян
-ерГ ,їілагутроП ,їілатІ ,їіцнарФ
-ешумив ротва туТ( .їіртсвА ,їіц
-ан аз ощ ,итавутатснок йин
-алережд ітенретні в иминвя
овилжомен й ідоні а ,окжав им
идалкан інрамус итавузіланаорп
-адоп ж оба ьнадив хивокжинк
оп кір йимас йот і нидо аз інад ит
-аб ежуд б олуб ощ ,ханїарк хісв
).акинділсод ялд минаж
-читситатс ізар умонжок У
-татсод ьтюад яннежеретсопс ін
в ощ ,уквонсив ялд ватсдіп оьн
-оргаз ,ивом івд ешил є іпорвЄ
-ьлук огончиткаф хї існес у інеж
ат акьснїарку — ,усутатс огонрут
-водереп ондив ец і ,акьсуроліб
-осо й іротсорп умонйідем у міс
-іреп ат іннадивогинк у — овилб
.ісерп йінчидо
ілад і( ясолшй ежв ещиВ
-арку имелборп орп )ясьтемитй
їокьснїарку ілт ан ивом їокьснї
-ілоп їочинвадив їокьсйісор ат
-уп й ілетилсим ікьснїаркУ .икит
илавюлмодівсу иджваз итсицілб
їокьснїарку їіцазілаер в ивом ьлор
хичукеп отагаБ .ітсонважред
-неждревту мелборп хинсачус
-ешуроп ивом їокьснїарку ян
-окуан оба/і іцитсицілбуп в он
,ачивохурднА яірЮ хяцарп хив
-елеБ анавІ ,унядалраБ ялисаВ
,акнелисаВ аримидолоВ ,ихеб
-танГ яірЮ ,акшалисаВ ялисаВ
-ваП ,оготаволоГ яігреС ,ачивек
-авІ ,ибюзД анавІ ,акнецирГ ал
,акнецоД авалситсоР ,акяіД ан
-жубаЗ инаскО ,арадуД анегвЄ
-иМ ,качвіроЗ иналоскоР ,ок
-инавІ ялисаВ ,авокбуЗ илок
огой .вид( акнєллІ яірЮ ,аниш
-мапвіпан-йесевіпан йичорорп
-явС ,)”анйів анвом-RP“ телф
яілатіВ ,огокьснавараК авалсот
-еП ,авілавоК яірЮ ,акнепраК
-ісоК алйахиМ ,акненоноК арт
юогомив її з[ окнетсоК иніЛ ,ав
юовс ,укитпо юовс итиватсоп“
алйахиМ ,]”лакрезд уметсис
-аВ ,игречоК игьлО ,анагречоК
-инріЛ акшаС ,акучназиЛ ялис
-араТ ,)акюсалВ арднаскелО( ак

йинрамус орп інад іньлагаЗ
аз їісоР у рушорб і гинк далкан
-ан икор інчитситатс 42 іннатсо
.2 іцилбат у онедев
ялд укитситатс юц віван Я
-еп ончоан гім чатич бощ ,огот
-оР икор іц ісв ощ ,яситанокер
-еп ьтсівилжом алам иджваз яіс
од 051 дів унїаркУ в итадикер
-овс вікинрімирп вінойьлім 003
-оп иба ,ьнадив хивокжинк хї
-орз ьніпутс итавумиртдіп онйітс
-окжинк огокьснїарку яннещйіс
ощ ,% 59—09 інвір ан укнир огов
имяннежеретсопс йинечдівсаз
-артоп ,огот міркО .вітрепске
-ив ікьсйісор ,унїаркУ в ишвип
-ужелив имакор илгом яннад
хикьснїарку хяцилоп ан яситав
-ююнвопод ,віксоік і ьнерагинк
-окат унитрак ичюутнемец і ич
-ачиня і мативоксом огобюл ог
.”арим огонжинк огокссур“ мар
-нанокереп екобилг єом аН
-їаркУ акитілоп аньларебіл ,ян
хіншарочв яннаризо енйітсоп ,ин
-оМ ан вікинруталкнемонтрап
-окзарз“( анмитків янхї ат увкс
-агаб“ )!їілопортем удялгоп з ”ав
-читкаф акнідевоп ”анроткевот
-тубйам од юоквотогдіп илатс он
-ас иторп инйів ”їондирбіг“ їоьн
.инїаркУ їом
-мА і юіцар єам ,ьдивечоВ
-аМ інїаркУ в АШС родасаб
-утицорп укя ,чивонавоЙ ір
Я“ :”адварп акьснїаркУ“ алав
-ург оьнтатсод ужакс зараз
-сіп вікор 52 могяторп ела ,об
-желазен юонїаркУ яттубан ял
в єавубереп анїарк ашав ітсон
-ісоР з инйів їондирбіг хавому
//:ptth ,.р 6102 яндург 12( ”ює
/ a u . m o c . n o i t a r g e t n i o r u e .w w w
.) /4429507/12/21/6102/swen
инїур з тратC .2
йикжав умордомсок
-важред юіцизоп уншуропеН
хінхї ітсихаз у ипорвЄ йіцан хин
им вом хинйіціфо ич хинважред
-тянив аз ,іпорвЄ йісв оп омичаб
орП .ісуроліБ ат инїаркУ мок
зар итировог йинешумив я ец
-ав амотип є юокя ьсО .зар оп
юонважред ьнадив хивокжинк аг
-арк хикяед в юовом )юонйіціфо(
-ечанзоп москедні( ипорвЄ ханї
-ситатс онадоп йикя аз ,кір он
% 59 — 5102яіраглоБ :)інад інчит
-алкан огонрамус % 5,69 і взан
і взан % 3,96 — 4102аводлоМ ;уд
4102
аниччаволС ;удалкан % 4,87
8002
анищрогУ ;взан % 8,68 —
-алкан % 5,59 і взан % 4,19 —
ела( взан % 3,58 — 5102яіхеЧ ;уд
-вомоном іпург в умоьц ирп
-ерда ,ьнадив хивокжинк хин
-ан мапург минчінте хинавос
-мін ,макаволс ,махеч( яннелес

2 яцилбаТ
.рр 5102—2991 аз їіцаредеФ йікьсйісоР у рушорб і гинк далкан йинрамуС
-ан йинрамуС
.мирп нлм ,далк
4,067
55,617
8,356
5,216
5,045
7,145
5,584
4,954

кіР
8002
9002
0102
1102
2102
3102
4102
5102

-ан йинрамуС
.мирп нлм ,далк
2,174
3,245
3,195
3,207
9,586
4,966
5,336
5,566

кіР
0002
1002
2002
3002
4002
5002
6002
7002

-ан йинрамуС
.мирп нлм ,далк
9,2131
9,949
3,495
574
124
634
6,704
5,124

кіР
2991
3991
4991
5991
6991
7991
8991
9991

яндвіП йіцартсінімда акитілоп анвоМ“
акитілоп анйіцапуко кя ,олз емас екат удохС і
.”ісабноД ан і умирК в

-рах йікьсйепорвЄ йінсівзерог
хинратиронім і хиньланоігер їіт
-орохо“ ощ ,аличанзив акя ,вом
вом хиньланоігер котивзор і ан
-аз іннивоп ен нишнем вом оба
і мавом минйіціфо итавуждокш
!?”итачвив хї ітсондіхбоен
-сіп адалв акьснїарку ибкЯ
-сонжелазеН яннешологорп ял
-ититсупод ен б ачох алунгарп іт
,укурд огонянзичтів яннідап ит
інїаркУ в бощ ,ясалагамод отбот
-немйанощ ясолавадив укорощ
гинк вікинрімирп нлм 5,961 еш
-навунсі икор 42 аз от ,рушорб і
-окурдан б олуб иважред їовон ян
вікинрімирп нлм 86 дрлм 4 онав
-читкаф кя ідот( рушорб ат гинк
нлм 033 дрлм 1 онавокурдан он
.)вікинрімирп
-оьц ирп яннежеребз ивому аЗ
,вітетироірп хинвом хинжелан ум
-ред ялд інїаркУ в ибкя отбот
,онечабдереп олуб ивом їонваж
-ус % 79 кя шнем ен ,їісоР в і кя
ьтсікьлік от ,удалкан огонрам
хивокжинк
хинвомокьснїарку
3 б аливонатс икор 42 аз ьнадив
миТ .вікинрімирп нлм 649 дрлм
42 аз доран йикьснїарку мосач
-ирп нлм 017 ешил вамирто икор
-важред рушорб і гинк вікинрім
-нем азар 6,5 у отбот ,юовом юон
.еш
-їаркУ йінжелазен в ,ежтО
- в а ж ре д к я а в ом а к ь с н ї а р к у і н
-арку і анавонімирксид алуб ан
3 вамиртооден доран йикьснї
гинк вікинрімирп нлм 432 дрлм
а З . ю о в ом ю о к ь с н ї а р к у р у ш о р б і
- ш е м не ж о к і т с о н ж е л а з е Н и к о р
вамиртооден инїаркУ ьценак
у м о ь н д е ре с в ю о в ом ю о н в а ж ре д
-итна юокат ьсО .кожинк 67 оп
ю о к ь с н ї а р к у и т н а і ю о н в а ж ре д
-ен-йішан в ясьтєашилаз й алуб
-ілоп анрутьлук іважред йішан
-оч ан утарапа огонважред акит
і и м а р є ’ м е р п , и м а т не д и з е р п з і л
. и м а ре к і п с
.едуб ілаД
КУЧПИЛИП ортимД

-вирк ощ а ,юодварп є ощ ,огот
-абд аберт отсорп маН .юод
-аватс удоран огошан бощ ,ит
-івс ешил об ,ешьліб іладед ол
-иторп ьтужом идюл інсеч імод
-чіголоеді йіншартс йіт итяотс
арім огокьсур ,аквос імуч йін
-алзвопзор ощ ,їібофонїарку ат
-іцос ат вірозівелет вінарке з яс
-овьЛ од муС дів жерем хиньла
,адорогжУ од авєалокиМ дів ,ав
.авогінреЧ од авокраХ дів
7102 ,41 ьнечіС

амет ачяраГ

удем іцчоб в ютгоьд узод орП

окнарФ і окнечвеШ ікилеВ
-анялес зі ьситавукліпс илибюл
-асортам ,иманащімдереп ,им
-журд ьсилавузих ен иноВ .им
-рагіло ат иматнедизерп з юоб
-ріг итазакс ьсиляоб ен і имах
-уркив ісод їокя дів ,удварп ук
-оТ .матоіртаподвесп икзім єуч
,модопсоГ дереп илатсоп й ум
йикьснїарку в ясвилітв йикя
-изуб“ індож і ,имитсич ,доран
-арку яннелватс ьтянімз ен ”ин
-уд огошьлібйан оговс од віцнї
яннелмодівсу :убракс огонвох

5 ,4 .ротс ан котачоП .яннежводорП

-рімирп нлм 8,262 дрлм 2( їіцар
-авереп візар 72 у ежйам )вікин
-вомокьснїарку йинрамус важ
їіцкудорп їовокжинк далкан йин
.)вікинрімирп нлм 7,48( инїаркУ
ялд інїаркУ олуб аберт ежвеН
-ред утутитсні ”яннеждревту“
-ил ен ивом їокьснїарку ітсонваж
-инк уметсис юсв итавунйурз еш
-адив й ещ а ,яннеждюсвопзорог
імас іт аз юовом юокьсйісор ит
-ан ирушорб і игинк 3405 икор авд
і ,вікинрімирп нлм 5,221 модалк
ялд изюлш ісв умоьц ирп итиркдів
з укурд огонвомокьсйісор укотоп
!?їісоР
огой ін ,кучварК ін икьліксО
-оп илиркереп ен икинпутсан
-овс аз їокьсрепмі унїаркУ в кіт
-еЛ вісач аз от ,игинк мохуд мї
-нешнемз енсондів огогурД адіно
-онвомокьсйісор огоьншіртунв ян
їовокжинк удалкан огонрамус ог
-отагаб олуб % 6,02 ан їіцкудорп
иміншінвоз енавоьлевінз онтарк
-йісоР яннадивогинк имакотоп
.їіцаредеФ їокьс
-ерп ”огокьснїарку“ вісач аЗ
-оьншіртунв у акнещЮ атнедиз
-тсач инїаркУ іннадивогинк ум
огонрамус огонвомокьснїарку ак
-алишнемз рушорб і гинк удалкан
-окьсйісор актсач а ,% 1,3 ан яс
;% 6,6 ан ясалишьлібз огонвом
юннатсо вишьлібз чивокунЯ
уктсач ишвишнемз ,% 2,3 ан ещ
ещ удалкан огонвомокьснїарку
.% 4,3 ан
акнешороП артеП вісач аЗ
-окьсйісор зереч )5102—4102(
-рамус актсач унйів укьснїарку
-алкан огонвомокьсйісор огон
в ясалишнемз рушорб і гинк уд
-уб ділс кя ,оретяседв ен інїаркУ
.% 8,4 ан ешил а ,итавукічо б ол
-їаркУ тнедизерп йитя’п отбоТ
илшйідіп ен ещ итілетас огой і ин
-узор огоньланирткод огокат од
огокя аз ,икитілоп їонвом яннім

вітнедизерп итя’п зі недоЖ
-ор огокат од вошйід ен инїаркУ
-ілоп їонвом їонважред яннімуз
-ондо й отсорп иб гім ощ ,икит
-уб анжом ич :итсівопдів ончанз
-ом і юовилдеварпс итавзан б ол
-ілсанв ,укитілоп укат юоньлар
)акьсйісор( авом андо їокя код
,хаважред хоьтагаб у б алавунап
-оьнвад й огокилев авом ашні а
б алам ен )акьснїарку( удоран ог
-ред йіндож в їонважред їіцкнуф
-ам акитілоп акаТ !?утівс іваж
-сінівош кя ьситавукіфілавк б ал
,ьлаж ан ,ела ,акьстсисар-ончит
-недизерп итя’п з недож ощ икоп
-ирпен орп вялвяаз ен октіч віт
-ан ен і икитілоп їокат ьтсімитсуп
дереп инолсаз итиватсоп ясвагам
.юокитілоп юокат
хинавойуртснокс хокьлік У
-ситатс їонважред ізаб ан юонм
-инк вазакоп я хяцилбат икит
-недизерп укитілоп учинвадивог
-оьнхї хадоіреп оп — инїаркУ віт
-унревз отрав туТ .яннілварп ог
інсондів ан місводереп угаву ит
удалкан огонрамус икинзакоп
— имавом амовд рушорб і гинк
-ор і )юонважред( юокьснїарку
.)юокьсротазінолок( юокьсйіс
-арку акучварК адіноеЛ аЗ
-ан йинрамус йинвомокьснї
ан вапу рушорб і гинк далк
-ил — йинвомокьсйісор а ,% 5,4
-егарт ,б ясолавадЗ .% 7,0 ан еш
-аз ощкя ец елА .ясолатс ен їід
ьсичюавусорп ,ощ ,ет орп итуб
-варК ,кочонилепарк жімоп
-їаркУ в кітоп виркереп ен куч
,їісоР їіцкудорп їовокжинк ун
-ін й оба ичюамйирпс ежудйаб
,ощ ,иткаф іт ичюамйирпс ен кя
-окжинк яншіртунв ,ешреп-оп
юокьсйісор РСРУ яіцкудорп ав
1991—7891 в аливонатс юовом
-еН икор ішреп в а ,% 4,25 .рр
-алишнемз инїаркУ ітсонжелаз
-ед акьлік ьсохикя ан огоьсв яс
в ,егурд-оп ,ощ і ,актосдів хитяс
далкан йинрамус .рр 3991—2991
-едеФ їокьсйісоР рушорб і гинк

ивреснок і сутатС

,КЯТУГАП анилаГ
.мі їімерп їоньланоіцаН таеруал
акнечвеШ .Т

-артсінімдА атненоба усутатс
икьлял івогреч ,атнедизерП їіц
ен отхін ,котеноірам уртает ялд
і иланіграм хин ялд — иМ .єуч
ьтюушорпаз ен сан об ,олдиб
-нечабелет і иквісут ікьстівс ан
-ок ,етаЗ .тнемалрапорвЄ в і ,ян
,итунхт ьтюаничоп ивреснок ил
.віцнїарку хісу ждімі єаджартс
-отсі юнвад ундо мівопзор Я
-нок илок ,укор 4102 інесо з юір
а ,хяцилоп ан иляотс ещ иврес
ьсилавужаван ен итнаробалок
-ерт ан ,зараз ощ ,ет еН .итунсип
ан ьтоколаЗ ілес У .инйів кір йіт
-крец в ибжулс ялсіп ,уворкоП
4 ьтудй идюл вікор отс ежв ,ів
-унигаз ед ,улибоК урог ан мк
-азок имикьсвоксом з юоб в ил
,іцьліртс івочіс іню місвоз имак
-миртдіп ясилакечод ен і кат ікя
ичюажавзен ,вікор отс іц ісВ .ик
идюл ,юіголоеді ат укитілоп ан
илавіпс і ьсилилом ,илшй идут
-ив од тарука укор огот А .інсіп
итадиднак илунусоп идут віроб
.ебес илавумалкер і итатупед в
-амс і ртсекро ьтіван илзевирП
а ,ебес ялд икилшаш ісіл в илиж
от ,уН .шілук илирав хишні ялд
-ьліб итидох омедуб ен етйавад

мосач ,евялм ето юуч я илоК
-орз ен огочін ежв ощ ,евискалп
-нїарку вікор 02 зереч ощ ,шиб
им ісв ощ і ,едуб ен ивом їокьс
-ил ец от ,івтсбар в ьсоминипо
-ьтюувосотсирп юокя ,аксам еш
-ьтєатребо акя ,ітсонсйід од яс
-ьланаб модогз хоьтагаб ялд яс
-суС .момзіноіцаробалок мин
-отог ,идюл інбіртоп увтсьліп
-совилжалбоп зеб ,онйікопс ів
-ив а ,зонгаід умой итиватсоп іт
,мас емитибор нежок яракіл ріб
-іН .йетсовилжом дів онжелаз
сапял кя ,єюлвородзо ен кат ощ
-ичоп мин аз об ,убофонїарку
інвреснок ітудз итахубив ьтюан
-идолоВ іцвибв оЩ .икнашялб
огокьстнатсеторп і акабиР арим
-окш икинвітлавґ ,акинещявс
-ив аберт хї і идюл жет — корял
-имв итадлос ішан оЩ .итахулс
-арку аз ен а ,віхрагіло аз ьтюар
-ап аберт ощ і ,доран йикьснї
укьсйісор итавивзор оньлелар
-зеб аньлатот ощ і ,укьснїарку і
ен ец вітсіланруж ьтсінтомарг
-ні огоч отагаб І …аниворп янхї
-атс із идюл ьтюялвоморп огош
зеб идюл ьтужак ощ ,еТ .мосут

инйів їондирбіг ілт ан укурд огокьснїарку акитситатС
-сі ялд вавутицорп )1102 ,”яім
-отілоп і віголорутьлук ,вікирот
-ирп юєовс аз йиньлакіну вігол
-аЗ“ — тнемукод ютсівилзин
-охреВ огонежавонвопУ увя
-юл варп з инїаркУ идаР їонв
— .анїаркУ анрутаретіЛ( ”инид
-оводаз ялД“ :).тюл 42 — .0002
-оп хинвом-онрутьлук яннел
-аморг хинвомокьсйісор берт
000 3 даноп ьтюід інїаркУ в няд
.відалказ хиньлікшод хичятид
в ивом їокьсйісор з віцвіхаФ
-етисревіну 11 ьтюутог інїаркУ
-йісоР .вітутитснідеп 02 ат віт
-ачван інїаркУ в юовом юокьс
,вітнедутс нлм 5,0 даноп ясьтю
-сокьлік їоньлагаз дів % 75 оба
ежйам нядаморг гулсоп оД .іт
-ьласревіну ат хивосам 000 52
-атс % 26 хикя у ,кетоілбіб хин
-аретіл анвомокьсйісор ьтивон
-ред хикьснїарку 41 ьтюід ,арут
-ор имаватсив з віртает хинваж
-овокжинк аН .юовом юокьсйіс
-етіл анвомокьсйісор укнир ум
.% 09 окьзилб ьтивонатс арутар
имавом амовд ат юокьсйісоР
-ьліб ясьтєадив ат ясьтєюлснарт
-амрофні їовосам вібосаз ьтсіш
-ка инїарк їошан ханерет аН .їіц
ікьснакілбупсер 43 ьтюід онвит
-ьлук-оньланоіцан іньланоігер і
,яннандє’бо ат автсиравот інрут
-йісор аварп ьтюутнезерпер ікя
.закВ( ”нядаморг хинвомокьс
.).074—964 .С — .ибюзД .І яцарп
мірко ,ипорвЄ анїарк ещ акЯ
алищин оннаратс кат ,ісуроліБ
-вер кат ,ивом їєовс ьтсінважред
-шилок їєовс юісерга алавутог он
їомас ебес иторп їілопортем їоьн
!?ясалашип миц кат і
тнемалрап ,тнедизерп умоЧ
-од і илавадв инїаркУ идяру і
-олавіК ноказ отибін ,ьтюадв іс
-ин єадваз ен акнечінселоК—ав
-ом йікьснїарку идокш їонвіщ
ьтіван черепусв ,йінважред кя ів
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-супирпен і мивилжомен б олатс
-уткартоп екьстсисар мимит
-діген кя ивом їокьснїарку яннав
-ьлідопен і йикосив итадісоп їон
-апваН .їонважред сутатс йин
іннарутоп умонзачвом ирп ,ик
утенібаК ,инїаркУ атнедизерп
хардан в утнемалрап і віртсініМ
ежв икуан і итівсо автсретсініМ
їонавз кат иткеорп ьтюавірзод
-івсо )їонвомовд( їоньлавгніліб
-мез йімьсов йіндо ан чох ,ит
іроткес умонважред в ішус їон
-ондож єунсі ен ощ икоп итівсо
-тівсооньлагаз їондож ,ушив ог
-ьлікшод огондож і илокш їоьн
-нїарку з удалказ огочятид огон
.янначван юовом юокьс
-йісор єадан ордещ анїаркУ
,вішив хїовс ирдефак івом йікьс
-исревіну недож індогоьс чох
-оР в яімедака ич тутитсні ,тет
ен ісод вікорк хинтавкеда їіс
-іб укьснїарку унидє :илиборз
-уділсереп івксоМ в укетоілб
ікя-ьдуб орп ;итсіланімирк ьтю
ич идалказ ікьцетсим ікьснїарку
.ясьтивом ен ивом і ФР в ІМЗ
-ьланирткод ьтсімаз отбоТ
-єазв утетирап упицнирп огон
-жім хї у инїаркУ ат їісоР ним
-ап ісод ханисондів хинрутьлук
-ми“ пицнирп йикьстсисар єун
пицнирп ,”ырутьлук амзилаиреп
жа ощ ,кат — ,янок і акиншрев
-ив ец отх :итатипаз ясьтечох
хиндоранжім ипицнирп вадалк
-олпид умонйісефорп нисондів
-кя ,укнешороП івортеП івотам
,іцитілоп йінчиткарп огой в ощ
-ерп хіндерепоп іцитілоп в і кя
-авучдів ен ,инїаркУ вітнедиз
умзисар огонвом од изардів ясьтє
-ирпен ілагазв ощ ,умзіхозам й
-онсачус огокя-ьдуб ялд інтянй
!?яцважред огокьсйепорвє ог
-инк у абюзД навІ кімедакА
ДВ :.К( ”укором яннатінгаН“ із
-едака
акьснялигоМ-овєиК“

-дяропв омедуб ен ,урог ут ан еш
віцроб і втреж илигом итавувок
-юлапаз омедуб ен ,унїаркУ аз
нимопс ан інків ан укчівс итав
-ичв омедуб ен ,ромодолоГ орп
отх ,ьсотх об ,увом укьснїарку ит
-юлдап і нухерб ,юен єялвомзор
хакчидотем у є і ец ,ежоМ .ак
-ив йивецсім от ,ежом а ,БСФ
-тілоп і овтсйюлпотсич — діхан
юісуксид илок елА .ьтсінткерок
ьтюавизан укитамет унвом ан
,діромс йот ец от ,меч..рсонвом
-хубив ощ ,авреснок єадив йикя
-овреч-онроч у дюте итасиП .ал
-іс ханот у жін ,ешгел ханот хин
-ял унергнаг итавукіл і кя ,хир
-іцатупма ,юушорпереп ,мосап
-ирп онсачваз итялвяив жін ,ює
-ор аберт елА .юіцкефні унавох
-еді итаргив иба ,ет і ,ет і итиб
-итілоп анвоМ .унйів унчіголо
-охС і яндвіП йіцартсінімда ак
анйіцапуко кя ,олз емас екат уд
І .ісабноД ан і умирК в акитілоп
ідварпс ідот ,є кя есв иташилаз
увом укьснїарку вікор 02 зереч
-ерг в ешил итучоп едуб анжом
-ьлафекотва ич йікьцилотак-ок
-ежаз ен хї ощкя ,хавкрец йін
.ялліпдіп у ьтун

.р 7102 янчіс 52—91 ,3 .ч  ”ИТІВСОРП ОВОЛС“

,омєам им ощ :итавузіланаорп ондіхбоеН“
.”ілад ясомєахур им идук і ,ясолалкс кат умоч
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акнечвеШ асараТ юезум огоньланоіцаН яізів і яісіМ
автстнателид ,ітсончімсйес їон
оговогреч ьнабодопу хинсалв і
-ищдапс укьцетсим а ,акиньлічо
-ус ан улідоп дів — акнечвеШ ун
-олоктсоп ,укьциндоран й унсач
-гі ,уньланоіцанретні й уньлаін
-ен і инищдапс їомас яннавурон
-аТ емас ощ ,уткаф огончерепаз
умот вікор ітсівд окнечвеШ сар
-оіцан укьснїарку вавюлумрофс
-ятв ен ещ есв укя ,юеді уньлан
-арку іцдалв інзір й ішорох илим
емас ,овилжоМ .иважред їокьснї
-орп хіпсуен ясьтєирк умоьц в
”разбоК“ віткеорп хикьцинтівс
-опс юеді а ,”!унидор унжок в —
-іб ивкрец їоверазбоК яннеждур
-аК у ирог їовосараТ яжжіндіп ял
-дє і автсбюлотарб ивкрец — івен
-вонич хишінбірд зі нидо яннан
”юонсачус ен ежу“ вавзан вікин
-нїарку-окьсйісор исач в — ец(
-аз і діхС“ ьналов і ,!инйів їокьс
.)!”анїарк анидЄ“ ат ”!мозар діх
-ам б онвад ежв інїаркУ В
-еровтс ,яісімок авохаф итяід ал
-ив б акя ,івотнедизерп ирп ан
-емі з еназя’воп ощ ,есв аличв
-ип й амеркоз ,акнечвеШ мен
їіцкуртснокер їончепзеб яннат
-отсі хишні ат ШТМН ьлевідуб
зі хиназя’воп ,котя’мап хинчир
кат ,мяттуб микьснїарку огой
орП .вїезум хинжібураз — омас
,ртнец йикьсвікнечвеШ йинидє
-амрофні юсу вам иб йикя
-дігз ,юен ясваждяропзор і юіц
.имяіголонхет иминсачус з он
-итсні ощ ,ет орп учвомз ежв Я
игинк і аволС огокьснїаркУ тут
-оньланоіцаН ирп итяід иб вам
.акнечвеШ асараТ їезум ум
-оп єунопмі інем отсибосО
-путсаз ,їовєуЧ иниретаК яіциз
ароткерид огоньларенег іцин
втцетсим юезум огоньланоіцаН
-аХ иравраВ ат анадгоБ інемі
-амирту Я“ :алазакс акя ,вікнен
.вітадиднак икмиртдіп дів ясал
ощ :итавузіланаорп ондіхбоеН
і ,ясолалкс кат умоч ,омєам им
-ат А .”ілад ясомєахур им идук
-віцарп огонежулсаз акмуд жок
йикя ,ялваруЖ .А ирутьлук акин
яннагібопаз юотем З“ :єажавв
-ис яннелварпив ялд ат їіцпурок
-ирп ушорп ,ясалалкс ощ ,їіцаут
-навусакс орп яннешір итянй
-утьлук автсретсініМ узакан ян
ат укор 6102.11.52 дів 2011 № ир
-орп урудецорп увон итисолого
-ег удасоп ан усрукнок яннедев
юезум ароткерид огоньларен
ишванокив ,акнечвеШ асараТ
-рон інтнемалгер ісв умоьц ирп
-аз миннич інечабдереп ікя ,им
мозакан ,инїаркУ мовтсвадонок
-їаркУ ирутьлук автсретсініМ
орП“ 083 № 6102.50.13 дів ин
орп яннежолоп яннеждревтаз
-азінагро ат удалкс яннавумроф
з їісімок їонсрукнок итобор юіц
-обод огонсрукнок яннедеворп
-важред акинвірек удасоп ан ур
-елан ощ ,ирутьлук удалказ огон
-іМ яннілварпу ирефс од ьтиж
ат ”инїаркУ ирутьлук автсретсін
-ивоварп-онвитамрон имишні
.”иматка им

-ондо хакмар в ”янтвож огок
ежуд їіцан ялд ,ьлаЖ .юезум ог
.огоннімазеН .оговилжав
артимД мяннарбо З .S .P
йикьсроткерид йивон ан асутС
-окссуР“ икиньлихирп німрет
сач йинвеп ан ьтужом ”арім ог
худ йікссур — итунхтіз онйікопс
-йан акнечвеШ асараТ юезуМ з
.ясьтиртівив ен мосач мичжилб
..?окнечвеШ А
,ьлаж ан — об ,ьлаж ,ьлаж йО
-енег мяннарбо зі тежюс йец ьсо
-ьланоіцаН ароткерид огоньлар
ен акнечвеШ асараТ юезум огон
.йивопит й а ,йивилрубо ешил
-ошінвологйан убосо ушреп аН
-нечвеШ об — инїаркУ юезум ог

олачувзорп акнечвеШ асараТ
умонйезум ан ощ ,яннежавуаз
йезум орп яттатс анволог ітйас
-оп з иманилтівс анавортсюлі
-юбитсев ,їіцизопске їоьндереп
ідялгив ещ умоненагопсен в юл
модохв із модасаф минволог й
.икрівдаз зереч ен а ,уравьлуб зі
-інімда янд ж огот іречеву ежВ
”таморпмок“ атйас моротартс
-нетва яннежарбоЗ .онелварпив
-оп ан илинімаз удасаф огончит
-оХ“( удохв інин огочюід зак
-сев ,)”удімаріп в ,емук ,омід
-изопске а ,зещ отсорп ьлюбит
у ,іншінин ежу жокат илаз інйіц
,далкирпаН .”ісарк“ йїовс йісв
-оп ьсотх ощкЯ .алаз атревтеч
ьсогокя татьлузер тут ощ ,єамуд
-йунілоп ен ,упошотоф огонсілз

вікнещереТ цалап йивиж еЩ

-імок алачнів асутС артимД ,ак
-инжодух олуб ен їокя дерес ,яіс
віцванз а ,віцванзокнечвеш ,вік
илялватсдерп иварпс їонйезум
діп ец есв І .итя’вед з єорт ешил
автсретсініМ мовтсьлетиворкоп
-інімда мяннещупоп і ирутьлук
-дівопдів ат атнедизерп їіцартс
,огот шьліб — РВ утетімок огон
-ьцижянК алокиМ огой аволог
асутС .Д емас вавуднемокер йик
-керид огоньларенег удасоп ан
-ан інвонаш ,етйачабиВ .арот
-руж ,інем ела ,інавзанен і інавз
илавутог ощ ,ясьтєадив ,іцтсілан
з )илавутог ен оба( срукнок йец
-ер огой йикат ан емас моліцирп
-сачу од ичюучохоаз ен ,татьлуз
иб гімз і єімв отх ,хит умоьн у іт
йезум йиньланоіцаН итичепзебу
-читілоп дів акнечвеШ асараТ

— .ьситичдівсереп і итйаз ьсет
…ідварпс їіцизопске од діхдіП
їокилев ісуд У .йинйіцюловер
-ОКОРЕСК .ог-7191 їовентвож
-рофо оговокнечвеШ )!(ЮІП
-давду кат иб ьсед илишьлібз ат
уцалап унітс у илабводв ,оретяц
-ок илипіркирп й іритш ириточ
!ІЦБОРОК ЙІНЯЛКС В юіп
оненімаз омас кат ,ічер оД
ан дасаф йинчитнетва( инилтівс
-ьлукніМ ітйас ан й )”удімаріп“
-нок орп іннелмодівоп ирп ут
ив А !ечандо ,ьтсінраділоС .срук
-оден нидо ,адварп ,Є …етежак
-ретсінім ан ясалишилаз :дялг
-ивиж“ з анилтівс ітйас умокьс
-охв огонволог амиревд ещ ”им
орп вілаіретамоедів ілідзор в уд
,атя’полх ,етйяніМ .исрукнок
-илев“ идолп итичаб єам доран

АТОЛОГ вобюЛ алавутогдіП
_________
-йілгна їоннограж з — кирФ *
-ежакс“ ,”йиньлівежоб“ kaerf їокьс
-ан — ”йиндом оньлівежоб“ ,”йин
яцнік ірутьлук йінжідолом у мярп
.яттілотс ІХХ уктачоп ,ХХ

”умоьндом-оп“ йезум у діхВ

-вірзен акїазом ,хА ?исипзор ін
-иМ огоьнтубазен й огоннян
ен і евйаЗ ?”акнежоротС илок
-аК у нО !кет-йах в ясьтєусипв
-се аз жартів алянз кирокС івен
ьсотх ,огокьсвечирК .В имазік
..?ремоп огот дів
-ірєтаК з юіцизопске орп ,уН
ежв я ”євалг ов“ йокшутам-йон
-аласипв ен ідварпс аноВ .васип
-арк йівоцалап йінакротен у б яс
.итинагопс хї олуб аберт ,вілаз іс
-ів ешьлібоп итавурумаз йадоБ
-авудубив ялд ьсокя ж есв ,нок
.ешінтрофмок ”улазков“ огон
,ьшеялав акаруд ьседз ыТ“
-ревз — ,утобар ан артваз енм а
-чадялгод їонйезум од ясват
-ікйаР жаносреп йинадагз ик
-уМ В ”!яалеб ыт ьшыМ — .ан
-вірек хісв аз акнечвеШ .Т їез
-ак іц илгереб і илавуніц вікин
,інечівсо идюл илуб еЦ .ирд
,ьтсічровт увокнечвеШ иланз
-юажавЗ .утобор юовс илибюл
хї ,юнталп укосивен ежуд ан ич
-юімерп яцясімощ овокзя’вобо
тут ьтюажавв ец індогоьС .илав
-ім итетироірП ?умоЧ .мивйаз
ен ьтсінаддіВ .етєанз ,ясьтюян
-нечвеШ кя ,ітобор йімас кат
-иЖ .онредом ен ...еЦ — ?івок
отх ,яннатип илок ,сач в омев
)!( миньланоіцаН итавурек єам
-ірив ,акнечвеШ асараТ мєезум
-салв єюлочо її ощ ,яісімок єуш
-ач оговС !убулк-пйанк кин
вадівопдів і ю’вретні вад нів ус
ьциндісваз орп яннатипаз ан
:nemeF ухур з тачвід ,ипйанк
-арибос адгесв ”енодипуК“ В“
еокат сан у ,икирф еынзар ястю
-евкс йокат отэ ,отсем еобосо
ьшедапоп и инкт йоклап — кир
йоксниарку удзевз от-юукак ан
с и еж кат ончоТ )…( .ырутьлук
-об ино окьлот ,”имашнемеф“
.”ыньладнакс еел
/ … / a u . s w e n s d .w w w / / : p t t h
-taydovirp-nemef-nidnalab-rodef
…n-man
огочін юам ен отсибосо Я
.ипйанк огой і акинсалв иторп
еН .увак вип ,ічівд-зар видохаЗ
.хапйанк хишні у жін ,мат ешріг
ЕЛА …ібос йах аТ *?икирф інзіР
І ОКНЕЧВЕШ ТУТ ОГОЧ ОД
?ЙЕЗУМ ОГОЙ
їісімок іннадісаз ан ,ічер оД
-імаз ан усрукнок яннедеворп з
-ид огоньларенег идасоп яннещ
юезум огоньланоіцаН ароткер

-немьсип ,КЯТРОП ьлисаВ
?REVEROF ”рім йікссуР“ :кин
-тіл-002 од олуб ечжилб оЩ
,юелівю оговокнечвеШ огоьн
-еоп з илипіл ешівилритсан от
У .”огожуч автсечето“ анис ат
-аТ“ імьліф умоньлатнемукод
-отва ”акнечвеШ яінег іцинмє
-оьц ”инишрев“ илунгясод ир
-аК ен авосараТ итам :узарбо ог
-иркопс укя ,артсес її а ,анирет
-натсноК чиверац ”мас“ вит
ітскетнок умоьц У .вонамоР ніт
мат ощ ат ,овокдапив місвоз ен
од атиркдів — онрімоноказ —
-изопске анволог авон юелівю
-араТ юезум огоньланоіцаН яіц
-роп ясьтєаничоп акнечвеШ ас
ікшутам ,іциртарепмі мотерт
-еп минелбюлу її з ІІ иніретакЄ
-орк оп андір — ежкяА .мокис
-изопске З .акнечвеШ яцбаб ів
икисалк ьтюакинз вілаз хинйіц
-епоп — ирутаретіл їокьснїарку
-аз ,акнечвеШ асараТ икиндер
тьлебуД ,волрО ясьтюялвя’з ет
-инЗ .І яалокіН ьтар яачорп і
-шур ,имилик ікьснїарку ьтюак
кирокС .Л і асутС .Д ялд( икин
-зор ьтсімаз а ,)овтсняротух ец
-рубретеП віцнїарку орп ідівоп
-сім олуб иджваз їезум у чох( аг
иларгідів ікя ,няісор хит ялд ец
,)акнечвеШ іттиж у ьлор урбод
йонтсоперК“ амет ясьтєялвя’з
.”грубретеП
-ім ьтюатя’мап ,ьтубам ,ісУ
-уаз йинерубО .анікйаР урютаін
-адялгод огонйезум имяннежав
В“ :укніж єялвиркереп йорег ач
-аз моксечерг в ,елаз моксечерг
”..!ноллопА ,ха ,ноллопА ,хА !ел
-оіцаН юіцартсінімда унниЧ
-веШ асараТ юезум огоньлан
-ард жет уктачоп огомас з акнеч
-немитнес інсачусен іц илавут
,ха ,акитнетва ат цалап ,хА“ :ит
-урк ясилязВ ”..!акнечвеШ худ
-араТ тертроп йинрутпьлукС .от
-номер хикясв од огводаз ещ ,ас
-веШ тертроП .лавдіп у — віт
-ув огоньлібед ідялгив у акнеч
укинзугдіп в итачнитид оготас
– ”инїаркУ корорП“ юовзан діп
-воксом унавозінагрО .унітс ан
-севзИ“ итезаг мореголб микьс
ківолоч ,удуб ен итавизан( ”яит
-ка )тівз єадз МАТ і ремоп ежу
-ротва їокьсретіп ютсачу аз юіц
-ибордоп иминдурб з вітскет ик
-йязах з арунк яннагялз имяц
.илаз од – юок
-арку ялд етявс ”илитсупО“
ен ец юокопс елА .ецсім віцнї
.хиньланидрак німз аберт ,олад
-орп ,б итазакс ,юід у єапутсВ
-умаЗ .”0003—редновШ“ амарг
!уцалап од діхв йинволог итавур
?окнечвеШ ,ха ,икнещереТ ,хА“
”?арбоД іревд ,арбоД іревд ,хА
діхв йіндаз зереч і ,шєамудоП
.ербод едуб
,ибрев ат ,іншиВ ?іровд у даС
йіксєчітсіланоіцан“( анилак ат
— ?)нидо васип кя ,”кінратсук
-ок ,інд в І !арезодьлуб жін діП
ихубив илімирг інадйаМ ан ил
-вер юезуМ іровд у ,иліртсоп й
-авакске мітоп а ,ирезодьлуб ил
.”хоьл йикилев“ ичюапок ,ирот
юодуро діп ясолавубдів ец есУ
.кирокС .Л мосутС .Д їотянйан
-ок отх ,яннатип ещ от ,адварП
-намок ідварпсан отх ,вамйан ог
.вавунокив онянхулс отх і вавуд
,хА“ .вілаз од і агреч алшйіД
-йерфьла ,исипзор інйерфьла
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.юялвомзор могоБ з ибін ,юатич илоК“
”…ечалп ітсодар з ашуд ощ ,олтівс огоьц дів кат І

немі химодів актебА

юусналаб онйітсоп Я« :ялешеК ортимД
»иматівс мимидивен і мимидив жім
в идівсод ішреп иличв огоч І —
?ірутаретіл
ан ясолатсід кя ,огот ялсіП —
,”ущод огонелез овереД“ аз ихірог
-окелад ,яцтим ялд ощ ,вимодівсу
-од івд є ,умзінумок ибжулс дів ог
-ракілхисп у оба урібиС од :игор
бощ ,кат итасип вавуборп І .юн
олатсереп ореп елА .хї итунимбо
,янненхтан і витартв я :ьситахулс
,аволс од тсих ,яннечаб єнжодух і
.итасип ен ілагазв яскіраз умот
-онз енем і ,укорвіп з олуниМ
-узорЗ .ореп итїокопен олачоп ув
,ясю’піз ,умитасип ен ощкя :вім
-ип вишірив І .юіловежобз й от а
,автилом і кя ,ец — ебес ялд итас
окьногоБ тут І .оннедощ итуб єам
-овт — умарб учюяс інем виркдів
каТ .олесев і олтівс ,окгел ясолир
ікьсначірирП“ намор ясвидоран
.”иреткарах
итйібо ,огоьсу з ичядус ,І —
…ясоладв ен икат-есв имелборп
олуб ураду огошіньлисйаН —
-ат ялмеЗ А“ іцжинк оп онадваз
намор вуб йін У .”!ясьтитурк ик
їорег ,”иреткарах ікьсначірирП“
інелідан ,іцтапраказ їом — огокя
-діг і ютсірдум ,уромуг мяттучоп
-ревтс инов мяттуб місУ .ютсін
ен мижер недож ощ ,илавужд
,урутьлук юнхї хин з итсяртив гімз
їачивз итатпотзор ,увом итищинз
.їіцидарт і
-рагинк в иливатсив її евдеЛ
-аркУ акьснядаР“ атезаг кя ,хян
-татс унморгзор єукілбуп ”анї
.”мяттиж дереп ьтсінсівоС“ ют
-ончитсакрас васипан і вязв я А
-одерволог умоьншідот атсил ог
унаш аз вавукяД .ібаборіС .В ів
-орв аз відароп ,иносреп їєом од
І .хялоп ан ясилачіман ощ ,їаж
-ан ец олуб — итадівопзор вачоп
-дікш икьлікс — ,январт іцнікирп
і ічово ,іцинешп ан єутач вікин
-ороб кя ,идароп вавад І .иткурф
-синшороб ,мокисоногвод з ясит
-оп ощ ,васиП .ні .т і юосор юот
аннивоп сач йикат в атезаг анжав
-ніворп ен а ,яситамйаз миц емас
.мокиннемьсип минйіц
-аз дорогжУ—вїиК хяініл аН
илагамив итобор зі :ьногов валап
-йеР .укитсиреткарах ,єьсод їом
-немьсип йінсалбо в ясвянз хав
-ок йинсалВ .їіцазінагро йікьцин
-їаркУ їокьснядаР“ тнеднопсер
итасипан яннадваз вамирто ”ин
имакугдів з юттатс уньлавиркив
-ок хїом зі нидО .имяратнемок й
вішрів юіцакілбуп ан німбо в гел
ясвидогз ”інїаркУ йікьснядаР“ у
мит дереп ікя ,ішнІ .її итасипан
илшйанз мотпар ,укжинк илилавх
-аз ,ощ ,олавуБ .ьтсівилдікш йін в
-охереп ,ізород ан енем ишвичабв
.кіб йотмат ан илид
алитюлзор умижер віжоротС
-урк икат ялмеЗ А“ икжинк авзан
аз ясомероб им ,вялвоМ .”!ясьтит
-до есв :нів а ,ирутаретіл утотсич
-ишірив і уН .умєом-оп едуб он
-ач миТ .игор інем ититуркив ил
-ем аз і ,аводубереп ясалачоп мос
-ьсип інтетиротва ясилипутсаз ен
.ічяід ікьсдаморг ,икиннем
-окиМ монавІ з илижурд иВ —
нярог абжурд алуб от — мокучйал
?її оламирт ешні ьсощ ич
-онік ялсіп кучйалокиМ —
-ам вакуш ”ХХ ноливаВ“ умьліф
инитрак їоьнтубйам ялд лаірет
орп юізнецер уто ан випартан і
-бо анчіголоеді ідот А .намор йім
-отпмис мишреп алуб яіцкуртс
-ирП“ .уровт ітсонранидроен мом
-ивакіцаз ”иреткарах ікьсначір
-юдреС месеЛ зі нів і ,огой ил
-отс Я .адорогжУ од вітелирп мок
вошйідіп кучйалокиМ ,ітруг у вя

йаД“ ,”итсорп і йулимоП“ ,”икадоР“ — инамор ирТ
-окьстапраказ дів кірот илшйирп — ”итакалпаз илис
илгитсв ежв ”икадоР“ А .ілешеК артимД акїазорп ог
-оп ьтюувидз инамор ішні авД .игнитйер в итипартоп
хісв У .йивилбосо ялешеК хин з умонжок в об ,умєовс
івокдагаз і юарк огой идюл інтусирп онтиролок мозар
-ирт инов інечабоП .яттиж ясьтєамирт хикя ан ,илис
йикя ,акиртиМ афосоліф-иничполх мецрес минжов
-ьзилб ілод єавижереп ончігарт й олесев ,овилтипод
.юовс юлод єам утсорпен І .йедюл хик
-дівотівс мивилбосо зі тсінамор ежом итасип каТ
-ирп итунгабз боЩ .ешип кат емас ялешеК а ,мяттуч
орп і евиж кя ,нів отх ,итанз овилжав ,амьсип огой удор
.єамуд ощ

-елет …об-жотО“ — .юадівопдів
.єюцарп ен іцясім авд ежу ноф
-овог юонм із ,ьсюагясирп ,елА
.”ебет алакилк і акніж алир
-ив жім юусналаб онйітсоп Я
У .иматівс мимидивен і мимид
оготявс васипо ”икадоР“ інамор
ирог іречеп у вижорп йикя ,анавІ
-ирК укір і ,вікор учясит икчавоЛ
-аб І .идов ічярз ьтучет ед ,унілув
-акоп енем ьтисорп вічатич отаг
.укір і уречеп іт итаз
идурт інрутаретіл їоМ“
авилсащ єуждоворпус
”ьтсінненгабзен
мидолом ежуд і оваркся иВ —
-етіл в ясилаврівв акїазорп ялд кя
ан итяотсу лис олачатсиВ .урутар
?хагон хїовс
-юл отагаб алавурадоп ялоД —
олваП :енем иламиртдіп ікя ,йед
-нилуЖ алокиМ ,йиньлебергаЗ
-еГ ортимД ,рачноГ ьселО ,йикьс
,ьцевінаК римидолоВ ,кучмисар
йірогирГ ,окненозиС рднаскелО
-дуК намоР ,йеднеЧ навІ ,ьнотШ
ьлисаВ ,йіначмоТ олйахиМ ,кил
-етиворкоп мишьлібйан А .поП
юоМ .адопсоГ юажавв мїовс мел
-ен авилсащ єуждоворпус юцарп
ашреп ,ібос ьтівяУ .ьтсінненгабз
”ущод огонелез овереД“ акжинк
-ін идаварбтіл їоьншідот ілт ан
ьлор ундіворп орп алам ен огоч
-алв їокьснядар игомереп ,їітрап
її иладалкС .іцарп вікинраду й ид
зереч ікя ,йедюл орп яннадівопо
ен утівс яннечаб енчивзен єовс
юонищнедуб з яситижз ьтужом
ан яіцкаеР .ютсівилдеварпсен і
-езаг в илабур її :амодів алуб їен
-оьЦ .ханубирт хісв ан илкіс ,хат
-іп иджвазан бощ ,ьтисод олуб ог
-сорив ед ,укчавоЛ діп итсап ит
.изок ,ват
-ем видалгоп окьногоБ тут І
-иннемьсип укліпС :іволог оп ен
-читамзирах вилочо инїаркУ вік
нидО .йиньлебергаЗ олваП йин
-упсер — вікорк огой хишреп зі
-іл хидолом ранімес йикьснакілб
-ем і идут илакилкоП .віротарет
ьтидохаз итобор огой сач діП .ен
:ежак і рамоК сироБ киннемьсип
-ергаЗ ебес од ьтисорп юлешеК“
-анілок имичятмерт зІ .”йиньлеб
,ешреп і тенібак огой в юапутс им
-ереД“ єом мин дереп — ,учаб ощ
:ватипаз ніВ .”ущод огонелез ов
-ип А“ — ”!каТ“ — ”?етєюцарП“
-амоп ьсощ аТ“ — ”?ілад і етеш
,могоБ з ьтідй уН“ — ”…ушип ул
.”ьтитсащ маВ йах і
-аргелет вичабоп амодв ежв А
мойирп орп мяннелвородзоп з ум
-ор енем ощ ,вамудоП .икліпС од
,вазак ен ец орп умокін і ,иларгіз
-івоп енйіціфо ясоливя’з ен икод
.яннелмод

-опзор илажарв ешьлібйан А
-йаМ .вікинсевор хиводід ідів
хинзір ан илавюов инов ісв еж
-адівопзор имарочеВ .хатнорф
хинживовид ,идогирп орп ил
-амА вірівз і удорирп ,йедюл
-арБ ,инитнегрА ,утпигЄ ,їіноз
молотс діп відис охит Я …їілиз
авяу яом і ,інитуказ у ьсед оба
-омйен кодівопо хит з алировт
-авувобракв иноВ .итівс інрів
-уждоворпус і ,ьтя’мап в ясил
-ьлавуб ,икзаК .яттиж есу ьтю
ец есу — я’рівоп ,ічтирп ,инищ
-ам ,І .дялготівс йім олавумроф
ілеларап ьтядоханз умот ,ьтуб
,асекраМ і имїом имаровт жім
-оК ,акешаГ ,ялогоГ ,асехроБ
…огокьснибюц
-ажарв ханамор хишаВ У —
- с і м і о г о н н е ду б ь т с і т и л з ь т ю
й ”яттиж зі“ вїорег ,огончит
-ев илис ікЯ .”рефс хинненгабзен“
-ат ощ ,иматівс имит ореп ьтуд
имилімузорз й имикьзилб имик
?инов ясьтюамйирпс
аннечілзен яттиж мроФ —
-апит огоьн з уреб Я .ьтсікьлік
-ничв ,иреткарах а ,іледом ,іж
-авижорп ,мас юровт тежюс ,ик
.ажаносреп огонжок яттиж ичю
-олаід юутичорп сологв ьтіваН
.ітсондорирп хї ьсичюагамод ,иг
-чімок й илавуб миц з укзя’вз У
в отсач акьнод яоМ .їіцаутис ін
діп ец алавувохулсорп івтснитид
яннатипаз аН .утенібак амиревд
-дів ,ьтибор анов ощ ,инижурд
отат шан кя ,юахулС“ :аладівоп
”…єіруд
идюл ощ ,иличв івтснитид У
ішні в ьтядохдів а ,ьтюаримоп ен
ман итгомопод итдівз бощ ,итівс
-ів і вирів Я .ітівс умоьц в итижив
ясилялпарт юонм із об ,ец в юр
-иворП кя ,мичін ірток ,икдапив
.итинсяоп ен ,мяннід
ичюанз евдел ,мінтілолаМ
йивокчір у випартоп ,итавалп
в енем алгятоп яічет илоК .рив
-дів онавідопсен ,урон унмездіп
енем алачоп алис ьсакя ощ ,вуч
-ім ан алуникив і итавухвотшив
й єажарв кодапив нидо А .унил
-юцарп мокинсалкошратС .ісод
.моренйабмок халукінак ан вав
-роткарт ан і ,актаж ясаламалЗ
итавюравз її илачоп інатс умон
енем бощ ,кинрапаН .модібрак
-витурк сач ьсев ,итавутардоп
ен вагалб Я .юокрагиц зі мат яс
-артсномед нів а ,огоьц итибор
-отнок зі тут І .важавз ен онвит
-елет од енем евз ьцевокілбо ир
ьтисорп ежуд акніж ьсакя :уноф
-улс вязв Я .итировогоп юонм із
.укувз іна — інофелет в а ,уквах
-оп онйоЩ .янначвом — учирК
:хубив ванулорп ,уквахулс валк
і ,тарапа йиньлавюравз ясвавріз
.олавутамшзор акинрапан огом
-орохоп ялсіп вінд акьлік зереЧ
-иМ“ :ьцевокілбо ьтидохдіп ун
-елет оп вировог мик з ит ,ерт
— ,”вачвом нофелеТ“ — .”?уноф

”!алз умитинич ен илокін ешьліб
зі їєіндо дів кя ,вичабоп мітоп А
-аркся ясвунгятоп енем од коріз
-тадогалб вучдів і ,ьніморп йив
ясвипохС .лис вилпирп ,олпет ен
вачмоп ,яннагалб ичююротвоп ,і
.ялоп індолох зереч
-реп ,ьсишвуникорп ,іцнарУ
винипуз ончядв дялгоп йівс миш
-акс сологв і їотсичерП інокі ан
,ециньлетисапС ,ібот юукяД“ :ваз
А .вировог кя ,кат юлборз ечнок я
-ю’рітаМ юєом итуб ушорп ещ
”…юецинпутсаЗ
алипартоп кур од янд огоТ
нітраМ“ анодноЛ акежД агинк
-ан яорег огонволог ялоД .”недІ
-ір вишірив ощ ,ализарв икьлітс
.музор аз яситарб ечуш
микя і ,итасип илачоп илоК —
?рівт йишреп вуб
алуб аборпс ашреп яоМ —
гинк мяннежарв діП .юончігарт
.енйачивзен ьсощ итадівоп вітох
-одід — умет алсендіп ялод тут І
-оран ьнед видохдіп івелисаВ ів
-урадоп вишірив і умоЙ .яннежд
-ерем ьцясім ежйаМ .умеоп итав
-жум игивдоп орп икніротс виж
-норф ан ялисаВ адід арасуг огоьн
кат васиП .їовотівс їошреП хат
.изоьлс ан ясвавирз ощ ,орищ
-ібо оговоктявс ялсіп ьсо І
-оп я і ,удас у модід з иліс им уд
,ьситунялго ясвяоБ .итатич вач
-ичаб ен — ясолавадз кат — бощ
ьсеД .яорег огоншартсзеб зілс ит
вітмертаз і вишреваз унидог зереч
.икніцо ичюакеч ,яннавюливх до
-ялго амокьдарк Я .вачвом дід А
вапс окдолос нів :віретето і ясвун
-ичулв ибін енем У .моверед діп
-еваз і вичоксдіп я ,акваксилб ал
орп я ,абьнаг ен маВ кЯ“ :ващер
кя ,етипс иВ а ,васипан умеоп саВ
од вунрогирп і ватсв діД ”!кусроб
ихитс їовт ,йавижереп еН“ :ебес
-еМ …іщачєл і іщюялтачепв ежуд
,яцинносзеб ьтичум имяцясім ен
.”вунсаз узардо й ,хї вучоп иктут а
хїом ьтсінйідонс орп аволс іводіД
енем иливабзоп огводан ”віхитс“
.икчялбревс їочровт
ощ ,яннежарв ясьтєадалкС —
-ид дівсод юігрене єад ізорп йішаВ
микат олуб ідварпс оноВ .автснит
?минтиролок
иківан йім — овтснитиД —
-аз икор ириточ У .йар йинечартв
-язв енем і ,іретам зеб ясвишил
-анз діп илиж иМ .юобаб зі дід ил
-еМ .юокчавоЛ юорог юотинем
репетод й а ,икор інсарк ежв ін
-ежоБ умокат в емас ощ ,невеп
мадА илавубереп юар умонневтс
-янсев ухімсу огошреп діВ .авЄ і
їошреп утоьлоп од і яцнос огон
-авіпс ,олівц есу тут икнижінс
іннечілзеН …ясолитівс ,олхап ,ол
идяр інченікзеб ,ударгонив итрос
-номил і інйач ,веред хивоткурф
икліб ,икажї ,ихатП .їіцатналп ін
-урд имїом илуб ьтсінвиж акясв і
юоктсач ебес вавучдів туТ .имяз
.утівс огонтадогалб
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— вїорег хїом ьтсішьліБ“
микилев ьтудй ікя ,итід
окориш зі мотівс
”амичо иминещюлпзор
кя ,мяннімузор мишаВ аЗ —
ортимД ірутаретіл в ясвошйанз
?ялешеК
-воп урутаретіл у хялш йіМ —
-олачоп есв А .конавідопсен йин
орп ясвучан отагаб Я .илокш із яс
і ,зік сап имикя з ,віцполх дів їен
,улокш в иті сач йім ватсан илок
-юлпохс инидогвіп інжок ічонв
.итапсорп ен бощ ,ясвав
ежуд виварпс ьнед йишреП
-ондо мокьлік :яннежарв енраг
-дівопдів з іт ,хахув оп вад мактіл
-од ясвунревоП .ясилираб ен юд
гім ен і моко діп мецнис зі умод
.ілокш у онйаф от кя ,яситилавхан
илидуб енем кя ,янд огонпутсан А
ежв арочВ“ :ясвачурпаз ,илокш од
-сяоп юобаб зі дід илок І ”!мат вуб
-идох аберт илокш од ощ ,илавюн
-ибВ“ :віпикс ,яндощ имакор ит
”!едуб ен мат игон їєом ела ,етйав
і дід укнар огонжок ,ьтівяу І
-ог илок а ,юецилув илок ,абаб
-юлсів оготрепв ьтунеж ,имадор
об ,итдівз вакіт Я .илокш од ак
-обовс енем у аларбідів алокш
-ис ощ ,ишвунгабз ,амодВ .уд
ясилязв ,итимолз ен енем юол
ен ,укиртиМ ,иТ“ .віщортих од
-атс ,ясшичвив ьсО .микат ьдуб
ан ьтумитизов ебет ,монап шен
шедуб итсї а ,інишам йіндарап
.”удялокоч икьліт
-ап орп ,ясвавр ен я инап У
-окоч А .вяірм ен унишам ундар
,вунат їен орп икмуд діВ …адял
-еп акнянап аньлатнемитнес кя
-оп і ,морасуг микьсрасіц дер
елА .ьситавюрокопв вачоп улам
-аз оД .яситичв вітох ен отрепв
-куБ“ і усалк огошреп яннешрев
,віткурф отагаБ .вилисо ен ”рав
олуб икьнілап і анив ,ударгонив
илишилаз ен енем бощ ,онаддів
.кір ан ещ
-імз яідоп андо халукінак ан А
илок ,яіраМ абаб їоМ .есв алин
.илатич ,яливх аньлів аладапив
-кЯ“ :юонакалпаз хї ватсаз ьсокЯ
,гинк хит дів ербоден кат мав ощ
— .ватипаз — ”?етєатич хї ощіван
з ибін ,юатич илок ,укьтиМ ,Я“
-раг ясьтечох :юялвомзор могоБ
І .ьтюакіт икмуд ірбоден ,итиж он
-ар з ашуд ощ ,олтівс огоьц дів кат
”…ечалп ітсод
илязу кат їіраМ ибаб аволС
-етоілбіб од вишіпсоп ощ ,енем
-ем мат алад атевазилЄ актіТ .ик
-авІ ”укуан уньлікш увецирГ“ ін
-іл ичюадалкс окжяТ .акнарФ ан
ичюутруг ,аволс ичялпіл ,ирет
вуб І .її валодоп икат я ,яннечер
-ем орп акжинк яц :йинешелешо
гім киннемьсип кя ,ясвавувиД .ен
хит З .итазакзор овидварп кат есу
ашні алгитсан унидор ушан ріп
…итатич онелаш вачоп я — яіхитс
ощ ,ет орп аволс юавучдереП —
.яттиж ешаВ илинімз игинк
йім ан илунилпв игинК —
,илокш од яннелватс ,дялготівс
-ьлів вуб Я .укнідевоп ан ен ела
-тілондо з ясвамйаз ,юохатп юон
-аварпс иминмеч ежуд ен имак
-орпс ирп упелах у випартв І .им
йивокьсйів ”итавузіверорп“ іб
-сил їонмеТ .далкс йивоткудорп
-иланг юонм аз ічон їоводапот
-отва зі ділсв илилап і івотрав яс
-ирк у вунбиртс ,ичюакітУ .вітам
-чір итвилпереп бощ ,удов унаж
вуб ,ізереб ан ясвинипо илоК .ук
-олік — ілесо од а ,йирком ьсев
-еч ьцетсорпван вошй Я .иртем
зором ,вачжуд ретіВ .елоп зер
у ежйаМ .илсаг илис а ,вінцім
вяндіп ,анілок ан вапв я їачдів
ватс онсартсирп і икур ирогод
ижомоп ,єіраМ овіД“ :итагалб
йіргіз і йулимоп ,итсорП !інем
-сеч ібот юаД !мядресолим мїовс
і яттиж єовс юнімз ощ ,оволс ен
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,єузілібом акя ,адварп анбіртоп маН“
.”ибьтороб од єакунопс

немі химодів актебА

ьтюатревоп ялавоК анамоР икжинК
инїаркУ вїореГ анемі яттубаз зі
-юцарп анов ,иктсупдів їонтеркед
-утитснідеп умокьсвілроГ у алав
-ом агурд од А .вом хинмезоні іт
-ирп акинниВ илокиМ вікьтаб хї
итам огой ялопйялуГ з алажджї
-ашилаз икур її ан емаС .анелО
-окиМ тарб йишдолоМ .енем ил
-иК росефорп ,кинниВ ьлисаВ ил
-исревіну огончитсівгніл огокьсвї
-зор інем вікор отагаб зереч ,утет
-илев аланз итам янхї ощ ,вівоп
-ок хинниворатс ьтсікьлік унзеч
-ок ,алавіпс ікя ,ьнесіп хикьцаз
акніж :ібос ьтівяУ .енем ичюахил
-оп ибьтороб їоньловзиВ ибод з
-адз ,ед ,іцвілроГ у .тс ХХ уктач
ен екьснїарку ежв ощін ,ясолав
!інсіп ікьцазок алавіпс ,етсорорп
енем анов емас ощ ,йиненвепВ
-желазен икор В .алавумаргорпаз
інсіп інчиротсі іц инїаркУ ітсон
орп имакжинк имїом илунхубив
-авувіпсо анов хикя ,віказок хит
-ьлазеб арів яом І .юрів ец в Я .ал
.анвитанрет
ощ ,ет й оларгідів ьлор унчанЗ
ьсудіД .інавосерпер илуб идід їом
-оГ сач діп вунигаз ьлавоК тодеФ
вуб кираБ ртсевьліС ,уромодол
-ом укьснїарку аз йинавосерпер
у відис ,йинавотшера ічівд ,ув
йиналсив вуб мітоп а ,іцвіня’куЛ
ещ я І .ьтсалбо укьсьлегнахрА в
-ититсмоп ібос вяірман юонитид
…хин аз яс
-арв ьтсінбюлецарп ашаВ —
-ан ежв иВ кожинк икьлікС .єаж
?єнтубйам ан иналп ікя І ?иласип
-юл яом ,яттиж єом еЦ —
-ип я огок орп ,йедюл хит од воб
.вігроб отагаб ежуд енем В .уш
ан анарбан є енем у ,далкирпаН
-ворюлтеП“ аварпс іретю’пмок
иварпс ,)вімот 92( ”ынамато еикс
-ошП ,акнелуГ-оголуГ вінамато
-авоьцарпО …огонтолобаЗ ,акин
-йам ец — иварпс іньланімирк ін
-од усач елА .икжинк івотог еж
…єачатсив ен итишрев
мецнероМ зі мозар омєуналП
-едоП“ юцарп уньлахопе итадив
-оч у ”РНУ їімрА клоп йикьсдарб
.мот І вошйив ежУ .хамот хоьрит
,коніж ьлор орп итасипан учоХ
-об йіньловзиВ у віракіл ,йетід
я укор 8002 .РНУ убод в ібьтор
-ілсод дан утобор вичніказ ежйам
-сі 52 итуб олам умокя в ,мяннежд
-оіб 52 ат инйів їоньловзиВ йірот
і ,ухур огоньловзиВ вічяід йіфарг
Я .усач оличатсив ен ихорт увонз
-одівен укурд од ежу вавутогдіп
-окьсвечьлаГ авокЯ сипокур йим
-севод усач єачатсив ен увонз і ,ог
юуналп ещ А …утекам од огой ит
итасипан мецнероМ мороткіВ з
— ”іцнижуч ішаН“ яннежділсод
-соньланоіцан хинзір йедюл орп
-аркУ уньлів аз ясилороб ікя ,йет
.унї
.кожинк 06 ежйам я васипаН
укьснїаркУ аз іцроб бощ ,учох Я
яннавохив ан илавилпв уважред
вітоіртап яннілокоп огоьншінин
.инїаркУ
-оп я вікор х-0991 уктачоп аН
-аг итировтс — утем аз ібос виватс
-аз йинжок хикя з ,візарбо юерел
-юагаман Я .далкирп итарб ечох
-ар илучдів им бощ ,есв итибор яс
і иминвохуд є им об ,яттуб ьтсід
-амадйаг имакдащан иминворк
-ондолох ,вікинчилшонроч ,вік
,віцвінуо ,віцвіначоблоб ,віцря
!АПУ вікяов
хикат итам ятсащ екилев ж еЦ
!відідарп
ясалавукліпС
АКЬСДАМОРГ асираЛ
аротва отоФ

ибьтороб їоньловзиВ їіротсі мокинділсод з авомзор ашаН
юелівю умончір-02 анечявсирп мелавоК монамоР .тс ХХ .лоп І
.”рЯ йиндолоХ“ булк йинчиротсІ їіцазінагро їончитоіртап
нітнА ,нишищирваГ рогІ икинйід
ат кялумаХ римобюЛ ,ьцєімолоК
-еЛ“ риднамок ,кюнялемО навІ
-ид ,ницуК гелО ”идобовС уноіг
-окиротсі огокьсвідевдеМ роткер
-огеЛ надгоБ юезум огочванзєарк
-отсі огокьсня’маК роткерид ,кян
йірЮ юезум огочванзєарк-окир
-тиЛ анінотнА исетеоп ,окшяЛ
-ов і теоп ,окшемеЛ анятеТ і нив
-ва ,окшитраМ йірелаВ ретнол
-ьтороб уньловзиВ орп гинк рот
-ивокуБ ан ат інищвігінреЧ ан уб
ьценероМ роткіВ ондівопдів — ін
иволоГ акчод ,кинадорП ортимД і
-бок ,камьсО аклатаН РНУ РВГУ
-тиЛ ьлисаВ і окнелиС сараТ іраз
-еа огокьценоД кинсихаз ,нив
-елп ,вонохиТ алокиМ утропор
-амато огокьсряондолох киннім
олваП іцириЩ-яамаМ авокЯ ан
куан хинчидем роткод ,яцириЩ
-негел ьцєоб ,чивомагарбА тсерО
-вЄ ”радйА“ унойьлатаб огонрад
-отсІ янидопсог ,кучиндороГ нег
-ух йикиД“ ускелпмок огончир
тадиднак ,акьсвортсО ясеЛ ”ріт
-дреБ намоР куан хикьсфосоліф
-дєсєБ рднаскелО тсирю ,кичран
,кюлукаВ олваП іцванзєарк ,вок
валсидалВ ,акпашоліБ ьлисаВ
ьсеЛ і кисеЛ йілотанА ,окнепраК
їокьзоропаЗ ї-1 аказок акчод ,вїасІ
-ородЗ арамаТ РНУ їімрА їізівид
огонважреД кинвіцарп ,акьцев
-бо їокьсватлоП увіхра огонсалбо
-ов ,окнетороК римидолоВ ітсал
-оідаР роткіВ ОТА инаретев і икя
-оеЛ ,окненісоК рднаскелО ,вон
-рук ,анилиБ ортеП і лабмиЦ дін
-ака їокьсром їоньланоіцаН тнас
-елук ,йикьсвєіцаМ аскелО їімед
діноеЛ ”аничилаГ“ їізівид кинтем
-ан хинчиротсі тадиднак ,ахуМ
-езаг роткадер ,кугевеР роткіВ ку
,гоР роткіВ ”игомереп хялШ“ ит
-ос ,вінемеС римидолоВ ракіл
-чичмиС валсориМ АПУ йиннет
-иП анамато кодащан ,сіновирК
-доран ,арамХ окрЮ ирамХ апил
-уБ йірЮ инїаркУ татупед йин
.икинйотсод ішні ат килб
инїаркУ ітсонробоС ьнеД аН
им автсванзонїарку ітутитснІ в
-ирп ,юіцнерефнок омедеворп
учох Я .убулк юттіл-02 унечявс
-арк хинзір з мядюл оволс итадан
,вікраХ ,уватлоП ,уседО итучоп ,вї
-тапракаЗ ,унищвїиК ,вїиК ,вівьЛ
,унищдарговоріК ,унищакреЧ ,ят
…ьлшимереП
-ід ашан ,ьлаж йикилеверп аН
.БТ ан ясьтєугапорп ен ьтсіньля
-ев інтос илеворп им вікор 02 аЗ
-тясед їіцатнезерп ,ітя’мап віроч
ежйам яннечабелет ела ,гинк вік
їідоп івилжав іц олавюлтівсив ен
удалкирп ялД .яттиж огонрутьлук
-навунсі оговс вікор 02 аз НСТ —
жатропер нидо ешил олиборз ян
-незерп алуб оТ .арочев огошан зі
оговоьлоП атанеР икжинк яіцат
.”анїаркУ акьснабуК“
яннавумроф ан вунилпв отХ —
-іл ,иВ умоЧ ?атсіланоіцан кя саВ
-авужділсод илачоп ,мохаф аз рак
?инїаркУ юіротсі ит
-ив іцвілроГ в ітах йішан У —
-араТ тертроп йинзечилев віс
-ок у нів умокя ан ,акнечвеШ ас
-обоп огой ихорт милам Я .ісуж
-вашилаз илок овилбосо ,ясвавю
в іцвілроГ у ощ ,еТ .амоду мас яс
,яразбоК тертроп вісив ітах йішан
-ьтаб хїом їортсан орп олировог
-анен — ьдівопдів андо ещ І .вік
з алшйив онар амам яоМ …авоку
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-ос ,убьтороб уньловзиВ орп вім
ітя’мап вірочев і чадерепоідар інт
-обор еЦ .йетатс ічясит ,вїорег
-арку икинтя’мап еЦ .хавіхра в ат
-од іньлаіромем ,мяорег микьснї
ан ьцилув яннавунемйереп ,икш
-аер янхї ,ітшерв ,ец ,ьтсеч юнхї
і репет а ,акьсдаморг — яіцатіліб
інчизум еЦ .інвір умонважред ан
.ьтсеч юнхї ан ілавитсеф
-оХ“ булк йинчиротсІ вікор 02
-явс яттубаз зі єатрев ”рЯ йиндол
.хї єувонашв ,инїаркУ вїорег хит
.ьтсідар і ахітв акилев ец енем ялД
ибіН !іттиж в олитсащоп кат інеМ
ан вазакв илис їоьншивесв тсреп
…ит итиборз шєам ец :енем
-ан умєовс вунревоп ідварпс Я
огой киретам йинзечилев іводор
х-0991 уктачоп аН .їіротсі їончїорег
-сі ен яттяноп огонвохуд кя РНУ
хаволог в ін ,хяцрес в ін — олавун
юідаР .алавунсі ен амет яЦ .йедюл
-воділсоп і візурд хїовс махіпсу й
-имД ,акюньлаваЗ ятсоК — вікин
,яцнероМ ароткіВ ,акинадорП арт
-асипан ікя ,акнещунавІ яіданнеГ
уньловзиВ орп кожинк иктясед ил
-чиротсІ инелч инов ісВ .убьтороб
.”рЯ йиндолоХ“ убулк огон
юєіцавитом юонвонсо є оЩ —
?іцарп їошаВ
алуб оідар оп онвадощеН —
-ьцилрагаК улокиМ орп ачадереп
-атиц огой алачувзорп мат і ,огок
-опереп ен ецрес ебет у ощкЯ“ :ат
ит огок орп ,хит од ю’вобюл ененв
-оп еЦ .”ишип ен ,итасип шечох
-арп яом ясВ .я і ююротвоп онйітс
-енз ,хилгелоп од івобюл з — яц
мовтстя’мапзеб мишан хинежав
ен ікя ,инїаркУ вінис хищаркйан
,мяттиж мїовс илавукизир икьліт
.хинахок ,нидор хїовс мяттиж й а
мяттиж мїовс жін ,ешіншартс еЦ
унибілх вад ит :ьтівяУ .итавукизир
-апс икивошьліб ец аз а ,укивосіл
итід їовт і ,утах юовт укмизв илил
-ис ікат І .ізором ан ясилишилаз
-тівЦ з арамХ пилиП !илуб їіцаут
-ук ан иртсес їовс од ватіваз їон
-ивошьліб заркя йЇ .уквірамХ кот
-алуникан аноВ .утах илилапс ик
итід її огоьн зереч ощ ,атарб ан яс
…имиз дерес угінс ан ясилишилаз
ашаВ аньлесич икьліксаН —
-одів анемі ьтівзаН ?яіцазінагро
.ьтажелан їен од ікя ,йедюл хим
-улк огончиротсІ вінелЧ —
-ос анвопен — ”рЯ йиндолоХ“ уб
ежом нежок ен ,онйачивЗ .янт
еЦ .їіцазінагро їошан од итипутсв
ьтялбор ікя ,йедюл олок екьзув
-анелч амеркоЗ .уварпс укилев
орп вімьліф иресижер є убулк им
римидолоВ убьтороб уньловзиВ
-бмоД рднаскелО ,окнерадноБ
,сиркобяР рднаскелО ,йикьсвор
-оР ”віцжоропаз хинроЧ“ кинтос
ьніТ“ утруг реділ ,кивороБ нам
ротва ,кюлисаВ йігреС ”яцноС
екьснїаркУ“
усрусер-тенретні
алокиМ ”ілопотсавеС в яттиж
анялІ акчавіпс ,йикьсріміздалВ
-роГ олйахиМ иротпьлукс ,кудйаГ
роткерид ,ня’руБ ортимД і йивол
-ум огончиротсі огокьсвалсугоБ
-соК тсіланруж ,ялугоГ ортеП юез
-іВ тсівіхра йинволог ,ьнакиД ят
огонсалбо огонважред огокьцинн
-керид ,кюньлаваЗ ьтсоК увіхра
-ум огончиротсі огокьсніпрІ рот
нелч ,йикьсворобЗ йілотанА юез
-бо їокьсвїиК удус огонйіцялепА
-серп ,окнешілуК йірЮ ітсал
идаР їонвохреВ иволог ратеркес
-огалб ,воьлавоК йірднА инїаркУ

итировтс яеді алкинив кЯ —
?”рЯ йиндолоХ“ булк йинчиротсІ
-ичорп дів ясолачоп есУ —
-роГ-асілроГ яірЮ икжинк яннат
вуб еЦ …”рЯ йиндолоХ“ огокьс
-жинк васип я ідот емаС .кір 4991
-аркУ їонйітсомаС итертроП“ ук
-ог ьтисод алидохив анов і ,”инї
хіншідот итертроп ісв ен иЧ .артс
ухур огокьснїарку вічяід хиньліч
…иминйісревортнок ясиливяив
огокьсвісарК яівоніЗ зарбо ешиЛ
.минвитизоп ончанзондо вуб
-тиж умєом у х-0991 уктачоп аН
яірЮ юокчод зі чіртсуз ясалатс іт
-ефноК ан юопиЛ юотраМ ипиЛ
вітсіланоіцан хикьснїарку їіцнер
-овьЛ ідарйар йікьсвікнечвеШ у
-ідіп анов упутсив огом ялсіП .ав
-от ежв я а( ясаливатсдерп ,алшй
вуб ,апиЛ йірЮ йикат отх ,ванз ід
,мокиньлихирп ,гинк огой мечатич
-ед атраМ інаП .)мокинводілсоп
я ,енамоР енаП“ :алазакс онтакіл
.іттатс ішаВ юатич ,имаВ аз ужетс
-ешип иВ ощ ,ясюуждогоп місу з Я
їокя дів ,адварп ман ощіван елА .ет
”?икур ясьтюаксупо
-узорз мосач з І …ясвамудаз Я
акя ,адварп анбіртоп ман ощ ,вім
,ибьтороб од єакунопс ,єузілібом
їовс вуникоп я І .єучохоенз ен а
…”инїаркУ їонйітсомаС итертроП“
-артоп кур од інем ідот ьсеД
-роГ-асілроГ яірЮ акжинк алип
-ив укя ,”рЯ йиндолоХ“ огокьс
І .віродеФ намоР івовьЛ у вад
-нілокоп олатсоп юонм ідереп
-очо я ідоТ .ясвахоказ я екя у ,ян
енчитілоп екьснїаркуесВ вавюл
-йітсомас анважреД“ яннандє’бо
енеровтс олуб екя ,”инїаркУ ьтсін
кя имянзя’втілоп-имяцвіреднаб
.НУО яннавунсі амроф аньлагел
удзї’з ог-4 од ясвавутог заркя Я
й икжинк їєіт мовилпв діП .УСД
-ашВ“ їіцюлозер ткеорп васипан
хикьсряондолох ьтя’мап омйун
-огондо її вилавху дзї’З .”вїорег
-юлозер юунокив я ісод І .онсол
.єамен ежв їокя ,їітрап їєіт юіц
-дзїоп і илатс мосьлупмІ
-ор 1991—0991 у уничилаГ в ик
-серх ,инагрук — халес хісв У .хак
-яов орп ьтя’мап ан икчилбат і ит
-игаз ікя ,НУО вінелч ат АПУ вік
-оьнис идюсвоп ,унїаркУ аз илун
-явс кинив енем У .иропарп ітвож
-ьдюл имиц дереп теперт йиннещ
алижетнеб енем сач ьсев елА .им
в сан у єамен огоьц умоЧ“ :акмуд
,итуб ежом еН !?інїаркУ йіндіхС
”!ясалороб аничилаГ икьліт бощ
інем огокьсроГ-асілроГ акжинк І
-об ,олуб есв сан У .ічо алиркдів
-ан ьтя’мап ела ,инойьлім ясилор
.авксоМ ажороволз алилапив уш
ьтсіньляід єагялоп умоч У —
?”рЯ йиндолоХ“ убулк огончиротсІ
-иборз им .р 5991 інтвож У —
-оХ у канз йинтя’мап йишреп ил
ог-6991 инсев з А .урЯ умондол
-навунашв інйітсоп омидоворп
йиндолоХ“ булк йинчиротсІ .ян
-ег илигом інеждордів ец — ”рЯ
-ьліф і кожинк иктясед ец ,вїор

иВ“ :вазакс і ясватівирп ,енем од
ежуд інем иВ і ,ялешеК ортимД
-іц од ,ясолавуся’з кЯ .”інбіртоп
-аб ен узар огондож навІ ітим їє
— їіфарготоф їєом ін ,енем ін вич
.мяттуч ванзіпв
аз итянз илавунопорпаз інеМ
нів ед ,мьліф унамор имавитом
-ідутсонік З .моресижер итуб вам
-огу илалку акнежвоД .О інемі ює
елА .снава вамирто ьтіван я ,уд
иМ .віровхаз онавідопсен навІ
хіннатсо од козя’вз илавумиртдіп
…вінд огой
,яттучдів юам отсаЧ“
,васип ен огоьц я ощ
”итасипан гім ен илокін
икжинк имакор иміннатсО —
-іф отдан ен мещивзірп мишаВ з
-варпс маВ .хянрагинк в илавуруг
-еК артимД ьтюатич ,ежудйаб ід
?ін ич юлеш
икжинк їом илок ,сач вуБ —
.имадалкан имикилев илидохив
-еМ .онвад олуб ец ідварпс елА
удй ен я ат ,чатич йижудйаб ен ін
-омз еН .имакамс имикя-ьдуб аз
,вазакс кя ,об ,ебес итянімзор уж
-оп ьсотх ,откоК наЖ ,ясьтєадз
илок ,ачелп аз-з ясьтивид онйітс
-кеШ ,ьлетичв ,итам :шешип ит
!гоБ ,ріпс
ілкаткепс єанз ербод апорвЄ —
?мат мї кя — имаровт имишаВ аз
исє’п їіцатнезерп ялсіП —
-ватсоп ,”іналеМ ирог шадраЧ“
-ем ,мортает микьсвішярП їонел
-акшем иВ икьлікс А“ :илатип ен
-варп кат бощ ,іниччаволС у ил
”?яттиж ешан орп итасипан овид
яідемокігарт ат ощ ,вівопдів илоК
-оп ен ,укитамет укьстапраказ ан
-оп ікат ощ ,иладівопзор і илирів
-осреп а ,хин в і ясилавубдів їід
-ідоП .ічидор інхї ен ьдел — іжан
юосє’п зі репет ясьтєавубдів енб
-ватсоп ,”апетреВ зі апетодеН“
-окьлял микьстапракаЗ юонел
-арбіз акя ,”акваБ“ мортает мив
-доранжіМ ан дороган отагаб ал
-жок У .хамуроф хиньлартает хин
.юовс кя ьтюамйирпс її інїарк йін
-ом юокьснїарку еді ьлкаткепс А
-тапраказ имяннелпаркв зі юов
.икрівог їокьс
навтшІ кімедака йикьсрогУ
кЯ“ :ец орп вазакс ьсокя іравдУ
,інем ировт ішаВ итатич овакіц
-ін і емитатич хї омас кат ,юцрогу
жа і ьцєілгна ,ьцелагутроп ,ьцем
-оч ,яннатипаз аН .”…икирфА од
ьдопсоГ“ :вівопдів ,єамуд кат ум
-илотагаб ежуд тівс йец вировтос
-соньланоіцан ,їіцан ,исар є :мик
овтсдюл у идоран інзір єандє А .іт
-ирп онйітсоп аноВ .ьтсінядюл —
инов умот і ,харовт хишаВ у янтус
.”місв ікьзилб
ялешеК ортимД репет отХ —
?ешип ощ ,евиж кя —
ьтсіратс хиндо од ,ьтужаК —
-сірдум і юонивис зі ьтидохирп
.юортілвіп зі — хишні од а ,ют
ан ,алиркв онвад іноркс анивиС
-ілвіп з а ,юакеч ещ есу ьтсірдум
-сащ онрімдаН .ізород оп ен юорт
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