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СТО«АВТО-ШТОРМ»

Ремонт и реставрация ходовой

Диагностика
ходовой бесплатно

(063) 288-00-38
(067) 430-27-26

Гарантия 50 тыс. км

Тяг

и ст
на вабили
се а зато
вто ра

от 100 грн
с гарантией 20 000 км

ГУРТОВИЙ СКЛАД ЗАПЧАСТИН
РОДИНИ

Volkswagen

м. Вінниця, вул. Можайського, 19А
+38 (050) 384-87-84, +38 (050) 352-14-95, +38 (0432) 66-65-59
www.autonovad.ua e-mail: a_nova_v@mail.ru

Приватне
підприємство

Виробництво, продаж
скотчу та пакувальних матеріалів

вул. Тарногродського, 26 тел./факс: (0432) 61-02-04, 61-02-05 e-mail: isa_group@ukr.net

Изготовление тормозных трубок на автомобили всех марок
Компьютерный развал-схождение
г. Винница, ул. К. Маркса, 13
тел.: (067) 786-55-11, (067) 739-29-39, (0432) 63-08-68.

068-770-49-49
093-182-68-88
· Супровід господарської діяльності
юридичних осіб та ФОП
· Майнові в т.ч. банківські спори
· Реєстрація / припинення
юридичних осіб та ФОП
· Банкрутство
· Податкові спори
· Адміністративні спори
· Земельні спори
· Трудові спори
· Захист у кримінальному провадженні
· Супровід на стадії виконання
судових рішень

м. Вінниця, вул. Козицького, 46, оф. 7,
www.berater.com.ua
тел.: (098) 883-883-7, (067) 908-01-63,
(097) 915-61-60, (0432) 67-14-77.

Салон меблів

Хвиля осінніх
знижок до

/vn.univermag
/Vinnica.Univermag
v.univermag@gmail.com
м. Вінниця, пл. Гагаріна, 2

АТМО®

30%

Єдиний в місті салон меблів прямий представник
12-ти українських фабрик

ТЦ Sky Park, вул. Козицкого, 51, 3-й пов. тел.: (067) 565-24-50, (098) 010-87-97

Людині, що прийшла з журналом ЗНИЖКА 50%
на разове відвідування дитиною лабіринту

Завжди відмінна якість,
дешеві ціни та неймовірні знижки!!!
Підтримуй
Вітчизняного виробника,
обирай найкраще, купуй вигідно!

пр. Коцюбинского 78, 2-й пов.

(067) 618-53-35

тел.
Час роботи 11-00 до 21-00, без вихідних

Дивовижний лабіринт з тарзанкою та батутом
Гойдалки для малюків Розважальні автомати
1
Безліч розваг
та призів

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

ÊÀË²×À

Ʉɚɥɿғɱɚɧɟɜɟɥɢɤɚɪɿɱɤɚɳɨɩɪɨɬɿɤɚɥɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭȼɿɧɧɢ
ɰɿ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ Ȼɭɝɭ ȼ
ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢ
ɛɪɚɧɚɜɬɪɭɛɢɩɿɞɡɟɦɥɸ
ȱɫɬɨɪɿɹ
ɍ;9,,,ɫɬɨɥɿɬɬɿȼɿɧɧɢɰɹɜɠɟɩɨɱɚɥɚ
ɪɨɡɪɨɫɬɚɬɢɫɹ Ȳʀ ɨɤɨɥɢɰɹ ɜɠɟ ɧɟ ɨɛɦɟ
ɠɭɜɚɥɚɫɹɡɟɦɥɹɧɢɦɜɚɥɨɦ ɩɨɫɭɱɚɫɧɿɣ
ɜɭɥɢɰɿɄɨɡɢɰɶɤɨɝɨ ɚɛɭɥɚɜɪɚɣɨɧɿɜɭɥ
ɌɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀȻɚɝɚɬɿʀɩɪɚɝɧɭɥɢɫɟɥɢɬɢɫɹ
ɹɤɜɢɳɟɧɚɝɨɪɛɿɿɜɠɟɬɨɞɿɪɚɣɨɧɫɭ
ɱɚɫɧɨʀ ɋɨɛɨɪɧɨʀ ɛɭɜ ɞɭɠɟ ɿ ɞɭɠɟ ɩɪɟ
ɫɬɢɠɧɢɦɌɭɬɛɭɞɭɜɚɥɚɫɹɞɨɦɚɡɧɚɬɿȺ
ɬɪɨɯɢɧɢɠɱɟɬɿɯɬɨɩɪɨɫɬɿɲɟɋɩɿɜɬɨ
ɜɚɪɢɫɬɜɨ ɽɜɪɟʀɜ ɿ ɡɨɜɫɿɦ ɩɟɪɟʀɯɚɥɨ ɡɿ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɿ ȱɽɪɭɫɚɥɢɦɤɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɣ
ɪɚɣɨɧɋɜɟɪɞɥɨɜɚ
Ȼɟɪɟɝ ɩɪɨɡɨɪɨʀ ɪɿɱɤɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚɜ
ɬɨɞɿɲɧɿɯɝɨɪɨɞɹɧɦ¶ɹɤɢɣɤɥɿɦɚɬɩɪɚɤ
ɬɢɱɧɨ ɩɨɜɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɬɪɭ ɩɪɟ
ɤɪɚɫɧɚ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ Ɍɭɬ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿ ɛɭɞɢɧɤɢ ɜɥɚɫɧɢɤ ɞɿɥɹɧɤɢ
ɡɛɢɪɚɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɨɦɭ ɝɪɨɲɿ ɡ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɦɟɲɤɚɧɰɿɜɩɿɫɥɹɫɩɨɪɭɞɢɬɚ
ɤɢɣɛɭɞɢɧɨɤɧɚɡɢɜɚɥɢɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ ɍ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɫɚɞɢɛɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɝɪɨɦɚ
ɞɹɧɢɫɬɚɜɢɥɢɨɫɨɛɢɫɬɿɤɭɩɚɥɶɧɿ
ɍɞɨɥɢɧɿɪɿɱɤɢɭɬɨɣɱɚɫɫɬɨɹɥɢɞɚɱɿɿ
ɪɨɫɥɢɫɚɞɢɌɭɬɧɿɯɬɨɧɟɠɢɜɩɨɫɬɿɣɧɨ
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ  ɜɢʀɠɞɠɚɥɢ ɧɚ ɜɢɯɿɞɧɿ
ɚɛɨ ɧɚ ɥɿɬɨ ɀɢɜɨɩɢɫɧɚ ɨɤɨɥɢɰɹ ɦɿɫɬɚ
ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɚ ɜɿɧɧɢɱɚɧ ȼɨɧɢ ɧɚɣɦɚɥɢ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜɳɨɛʀɯɫɚɞɢɛɚɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚ
ɫɹɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɦɢɜɿɞɪɟɲɬɢɛɭɞɨɜ
Ɍɭɬ ɫɬɚɥɨ ɞɭɠɟ ɡɪɭɱɧɨ ɠɢɬɢ ɉɨɪɹɞ
ɛɭɥɢɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɠɿɧɨɱɚɝɿɦɧɚɡɿɹɪɟɚɥɶ
ɧɟ ɭɱɢɥɢɳɟ Ɇɚɥɨ ɹɤɟ ɩɨɜɿɬɨɜɟ ɦɿɫɬɨ
ɦɨɝɥɨɩɨɯɜɚɥɢɬɢɫɹɧɚɬɨɣɱɚɫɡɧɚɱɧɨɸ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ
Ɋɿɱɤɚ Ʉɚɥɿɱɚ ɛɭɥɚ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ȼɬɿɦ
ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɨɡɦɿɪɢ ɜɞɚɱɚ ʀʀ ɛɭɥɚ
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ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɚɊɨɡɥɢɚɸɱɢɫɶɫɩɨɤɿɣ
ɧɚ ɪɿɱɤɚ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɥɚ ɡɧɚɱɧɿ ɩɥɨɳɿ
ɑɟɪɟɡ ɬɚɤɭ ɜɞɚɱɭ ɿ ɛɭɥɚ ɩɪɢɛɪɚɧɚ ɩɿɞ
ɡɟɦɥɸ Ɂɚɥɢɲɢɜɫɹ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ
ɜɿɞɪɿɡɨɤɜɞɟɤɿɥɶɤɚɦɟɬɪɿɜɜɪɚɣɨɧɿɜɭ
ɥɢɰɿɏɥɿɛɧɨʀɹɤɢɣɳɟɜɢɯɨɞɢɬɶɧɚɩɨ
ɜɟɪɯɧɸ
ɉɨɱɚɬɨɤ Ʉɚɥɿɱɚ ɛɪɚɥɚ ɜɿɞ ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɩɥɨɳɿ Ƚɚɝɚɪɿɧɚ Ɍɚɦ ɠɢɜɥɟɧɚ ɦɨɝɭɬ
ɧɶɨɸ ɩɿɞɡɟɦɧɨɸ ɪɿɱɤɨɸ ɜɢɬɿɤ ɹɤɨʀ
ɛɭɜ ɞɟɫɶ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɜɭɥɢɰɿ Ɇɚɤɫɢɦɨ
ɜɢɱɚ  ɱɢɫɬɿɫɿɧɶɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɚ ɜɨɞɚ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɚ ɧɟɜɟ
ɥɢɤɟ ɨɡɟɪɰɟ ɑɟɪɟɡ ɛɨɥɨɬɢɫɬɿ ɛɟɪɟɝɢ ɿ
ɞɧɨ ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɢ ɩɟɪɟɩɪɚɜɿ ɤɨɧɿ ɱɚɫɬɨ
ɥɚɦɚɥɢɫɨɛɿɧɨɝɢɪɿɱɤɚɿɨɬɪɢɦɚɥɚɫɜɨɸ
ɧɚɡɜɭɄɚɥɿɱɚɜɿɞɫɥɨɜɚ©ɤɚɥɿɱɢɬɶɫɹª
ɍ;,;ɫɬɨɥɿɬɬɿȼɿɧɧɢɰɹɨɛɦɟɠɭɜɚɥɚ
ɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɹɤɚ ɡɚɪɚɡ ɽ ʀʀ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɁɚɫɭɱɚɫɧɨɸɩɥɨɳɟɸȽɚɝɚɪɿɧɚɜɠɟɛɭɥɚ
ɦɟɠɚɦɿɫɬɚɌɚɦɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɨɫɹɩɪɚɜɨ
ɫɥɚɜɧɟ ɿ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɟ ɤɥɚɞɨɜɢɳɚ ɚ ɞɚɥɿ
ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɥɹ Ɂɚɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɨɱɚɥɢ
ɜɠɟɩɪɢɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣɜɥɚɞɿɡɫɟɪɟɞɢɧɧɢɦ
ɯ ɪɨɤɿɜ ;; ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɉɟɪɟɞɚɜɥɟɧɚ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɦɢɩɿɞɡɟɦɧɚɪɿɱɤɚɳɨɠɢ
ɜɢɥɚ Ʉɚɥɿɱɭ ɩɿɲɥɚ ɝɥɢɛɲɟ ɩɿɞ ɡɟɦɥɸ
ȺɫɚɦɚɄɚɥɿɱɚ²ɨɛɦɿɥɿɥɚɉɨɬɿɦɜɠɟ
ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ʀʀ ɩɪɢɛɪɚɥɢ ɜ ɬɪɭɛɭ ɿ
ɡɨɜɫɿɦɫɬɟɪɥɚɫɹɡɩɚɦ¶ɹɬɿɝɨɪɨɞɹɧɄɚɥɿ
ɱɟɸ ɧɢɧɿ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɿɫɬɚ ɜ
ɪɚɣɨɧɿɩɥɨɳɿȽɚɝɚɪɿɧɚɞɟɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɦɚɝɭ ɦɿɫɬɢɜɫɹ ɪɢ
ɧɨɤɩɿɞɬɚɤɨɸɧɚɡɜɨɸɄɚɥɿɱɚɧɚɩɥɨɳɿ
ɩɟɪɟɞɧɢɧɿɲɧɿɦɭɧɿɜɟɪɦɚɝɨɦɛɭɜɞɭɠɟ
ɞɟɲɟɜɢɣɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɽɜɪɟɣɫɶɤɢɣ
ɛɚɡɚɪ ɞɟ ɳɨɞɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɤɭɩɢɬɢ
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɜɫɟ
ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɜɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɨɪɨɡ

ɱɥɟɧɆɨɥɨɞɿɠɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Â³ííèöüêèé Óí³âåðìàã –
çàïîðóêà Âàøîãî óñï³õó!
ȼɢɛɿɪ ɯɨɪɨɲɨʀ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ
ɱɢ ɨɮɿɫɭ ɽ ɬɚɤɨɸ ɠ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚ
ɞɨɜɨɸɹɤɿɡɧɚɣɬɢɯɨɪɨɲɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɚ
ɞɥɹ ɛɿɡɧɟɫɭ Ɍɨɠ ɜɢɧɢɤɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɩɢ
ɬɚɧɶɳɨɞɨɬɨɝɨɹɤɥɟɝɤɨɬɚɛɟɡɡɚɣɜɢɯ
ɜɢɬɪɚɬɨɛɪɚɬɢɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ
ɞɥɹɫɜɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭ

ɥɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɪɨɬɟ ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ
ɦɨɜɚ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɨ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫ
ɧɢɤɱɢɪɿɟɥɬɨɪɲɜɢɞɲɟɡɚɜɫɟɡɚɩɪɨ
ɫɢɬɶ ɜɚɫ ɩɪɢʀɯɚɬɢ ɬɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜɫɟ ɧɚ
ɜɥɚɫɧɿɨɱɿəɤɳɨɜɚɦɢɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɡɚ
ɞɟɧɶ ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɚ ɬɚɤɢɯ ©ɡɚɩɪɨɲɟɧɶª
ɬɨɩɨʀɯɚɬɢɬɚɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹɜɫɿɜɚɪɿɚɧɬɢ
ɛɭɞɟɮɿɡɢɱɧɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨ
ɉɥɨɳɚ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɿɣ
ɫɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲ
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɤɨ
ɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɬɨɜɚɪ
əɤɢɦɛɢɜɢɞɨɦɛɿɡɧɟɫɭɜɢɧɟɡɚɣɦɚɥɢ
ɫɹɞɥɹɜɞɚɥɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɽɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɓɨɠȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɍɧɿɜɟɪɦɚɝɦɚɽɞɨ
ɫɢɬɶɜɢɫɨɤɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿɁɚ
ɞɚɧɢɦɢ©ɋɿɥɶɩɨªɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɶɩɟɪɲɨ
ɝɨɩɨɜɟɪɯɭɫɤɥɚɞɚɽɩɨɧɚɞɫɿɦɬɢɫɹɱ
ɓɨɠɬɚɤɟɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɶɬɚɹɤʀʀɩɪɨɪɚ
ɯɭɜɚɬɢ"ȼɫɟɞɭɠɟɩɪɨɫɬɨɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɰɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɡɚ
ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɩɪɢɱɨɦɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿɦɟɬɪɢɜɿɞɜɚɲɨɝɨɦɚɣ
ɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɭ Ɇɨɠɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɤɚɠɿɦɨ ɜ
ɪɨɛɨɱɿ ɝɨɞɢɧɢ ɫɚɦɨɬɭɠɤɢ Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɩɨɪɚɯɭɜɚɬɢɫɤɿɥɶɤɢɥɸɞɟɣɩɪɨɣɞɟɛɿɥɹ
ɦɚɝɚɡɢɧɭɩɪɨɬɹɝɨɦɯɜɢɥɢɧɿɩɨɦɧɨ
ɠɢɬɢɰɟɱɢɫɥɨɧɚɌɚɤɦɢɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹ
ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɶɡɚɨɞɧɭɝɨɞɢɧɭ
Ɂɚɝɚɥɨɦɳɨɛɜɢɛɪɚɬɢɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶ
ɧɿɲɢɣɜɚɪɿɚɧɬɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɬɚɡɪɨɛɢɬɢ
ɜɢɝɿɞɧɿɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹɜɤɨɦɟɪɰɿɣ
ɧɭ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ

ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢɜɿɞɞɿɥɭɪɨɡɜɢɬɤɭɛɿɡɧɟɫɭ
ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɝɨɍɧɿɜɟɪɦɚɝɭɭɫɜɨʀɣɩɪɚɤ
ɬɢɰɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ ɬɚɤɟ
ɬɿ ɯɬɨ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽ ɫɜɿɣ ɛɿɡɧɟɫ
ɯɨɱɭɬɶɧɟɜɟɥɢɤɢɣɲɦɚɬɨɱɨɤɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɜ ɩɪɨɯɿɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ
ɜɚɪɬɿɫɬɸɡɚɦɉɪɨɬɟɬɚɤɚɩɨɡɢɰɿɹɽ
ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɸ ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɚɛɨ ɧɟɞɨɪɨɝɢɦ ɚɛɨ ɜ ɩɪɨɯɿɞɧɨɦɭ ɦɿɫ
ɰɿ ɬɨɦɭ ɩɨɛɚɱɢɜɲɢ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɨɪɟɧɞɭ ɱɢ ɩɪɨɞɚɠ ɧɟɞɨɪɨɝɨɝɨ ɩɪɢɦɿ
ɳɟɧɧɹɜɝɚɪɧɨɦɭɦɿɫɰɿɜɚɪɬɨɫɩɨɱɚɬɤɭ
ɩɨɞɭɦɚɬɢɹɤɫɥɿɞȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣɍɧɿɜɟɪ
ɦɚɝɩɪɨɩɨɧɭɽɪɿɡɧɿɩɥɨɳɿɹɤɩɿɞɨɮɿɫɢ
ɬɚɦɚɝɚɡɢɧɬɚɤɿɩɿɞɪɟɫɬɨɪɚɧɢɩɚɛɢɬɚ
ɤɚɮɟɆɢɞɨɫɢɬɶɥɨɹɥɶɧɨɫɬɚɜɢɦɨɫɹɞɨ
ɜɫɿɯ ɧɚɲɢɯ ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɬɚ ɨɪɟɧɞɚɪɿɜ Ⱦɟ
ɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚɰɿɧɨɜɚɩɨɥɿɬɢɤɚɞɨɫɬɭɩɧɿ
ɰɿɧɢ ɜɢɝɿɞɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞ ɛɭɞɶɹɤɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɉɨɬɟɥɟɮɨɧɭɜɚɦɦɨɠɭɬɶɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ
ɩɪɨɪɨɡɦɿɪɢɩɥɨɳɭɜɿɬɪɢɧɢɬɚɜɞɚɥɟ
ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɿ ɳɟ ɩɪɨ ɱɢɦɚ
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ɜɫɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɹɤɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɩɥɢ
ɜɚɬɢɦɭɬɶɧɚɛɿɡɧɟɫɌɚɤɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ
ɽɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɿɫɬɶɪɚɣɨɧɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɤɚ ɩɨɜɟɪɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚ
ɲɭɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɭ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɤ ɫɭɫɿɞɧɿɯ
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ȼɿɧɧɢ
ɰɶɤɢɣɍɧɿɜɟɪɦɚɝ±ɫɚɦɟɬɚɤɟɦɿɫɰɟɞɟ
ɞɨɫɢɬɶ ɜɞɚɥɨ ɩɨɽɞɧɚɥɢɫɹ ɜɫɿ ɰɿ ɮɚɤ
ɬɨɪɢɿɧɚɜɿɬɶɛɿɥɶɲɟɍɧɚɫɜɢɡɦɨɠɟ
ɬɟ ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɧɚɣɜɢɝɿɞɧɿɲɢɣ
ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ
ɰɿɧɨɸ Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜ ɝɭ
ɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɦɿɫɬɚ
ɧɚ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɭɥɢɰɶ ɝɧɭɱɤɚ
ɰɿɧɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪ
ɫɨɧɚɥɬɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɤɨɠ
ɧɨɝɨɨɪɟɧɞɚɪɹɬɚɤɥɿɽɧɬɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɜɚɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭ
ɇɚɲɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
©ɉɚɧɨɪɚɦɚª Ɏɚɫɚɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɨɪ
ɝɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɯɨ
ɞɚɦɢ ɡ ɜɭɥɢɰɿ ɉɚɧɨɪɚɦɚ ɽ ɫɤɥɹɧɨɸ
ɝɚɥɟɪɟɽɸ ɡ ɱɭɞɨɜɢɦ ɜɢɞɨɦ ɧɚ ɦɿɫɬɨ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ±  ɦ ȱɞɟɚɥɶɧɨ
ɩɿɞɿɣɞɟ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ ɚɛɨ
ɨɮɿɫɧɢɯɩɪɢɦɿɳɟɧɶ
Ʌɿɜɚ ɜɿɬɪɢɧɚ ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ  ɦ ɡ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɸ
ɜɿɬɪɢɧɨɸ Ɏɚɫɚɞɧɚɱɚɫɬɢɧɚɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɡɞɜɨɦɚɜɯɨɞɚɦɢ±ɡɜɭɥɢɰɿ
ɬɚɫɚɦɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭȱɞɟɚɥɶɧɨɩɿɞɿɣɞɟ
ɞɥɹ ɤɚɮɟ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ  ɬɚ
ɩɿɰɟɪɿʀ ɚ  ɬɚɤɨɠ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɫɚɥɨɧɿɜ
ɛɭɬɢɤɿɜ
ɉɚɛ ɛɚɪ ɧɿɱɧɢɣ ɤɥɭɛ ɉɪɨɫɬɨɪɟ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦ ɜɯɨɞɨɦ ɡ ɜɭ
ɥɢɰɿɬɚɬɨɪɝɨɜɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɁɚɝɚɥɶɧɚ
ɩɥɨɳɚ  ɦ  ɡ ɹɤɢɯ  ɦ ± ɡɚɥɚ
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ɚ  ɦ ± ɩɿɞɫɨɛɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ
ȯ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ
ɧɚ  ɦ ɬɚ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɳɟ ɨɞɧɭ
ɨɤɪɟɦɭɡɚɥɭɑɭɞɨɜɨɩɿɞɿɣɞɟɞɥɹɫɬɜɨ
ɪɟɧɧɹɧɿɱɧɨɝɨɤɥɭɛɭɱɢɩɚɛɭ
Ɍɨɪɝɨɜɨɨɮɿɫɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ȼɟɥɢɤɿ

ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɉɿɞɿɣɞɭɬɶ ɹɤ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɭɬɢɤɿɜ
ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɨɮɿɫɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ Ɂɚɝɚɥɶ
ɧɚ ɩɥɨɳɚ ±  ɦ   ȯ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɨɪɟɧɞɭɜɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɭɤɜɚɞɪɚɬɭɪɭɬɚɨɛ
ɥɚɲɬɭɜɚɬɢɧɚɫɜɿɣɫɦɚɤ
Ɉɮɿɫɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ Ɉɮɿɫɧɿ ɩɪɢɦɿ
ɳɟɧɧɹɩɥɨɳɟɸɜɿɞɦɞɨɦɑɚɫɬɢ
ɧɚɨɮɿɫɿɜɡɿɡɜɭɤɨɿɡɨɥɹɰɿɽɸɳɨɞɨɡɜɨ
ɥɹɽ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɦɭɡɢɱɧɭ ɫɬɭɞɿɸ ɫɬɭɞɿɸ
ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɭɱɢFDOOɰɟɧɬɪɆɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɨɪɟɧɞɭɜɚɬɢ ɨɞɧɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɚɛɨ
ɞɟɤɿɥɶɤɚ
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣɍɧɿɜɟɪɦɚɝ
ȼɿɞɞɿɥɪɨɡɜɢɬɤɭɛɿɡɧɟɫɭ
Ɍɟɥ

HPDLOYXQLYHUPDJ#JPDLOFRP
KWWSVYNFRPYQXQLYHUPDJ
KWWSVZZZIDFHERRNFRP
9LQQLFD8QLYHUPDJ

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Íéjkqsjlqojptyls¹tnknsqrq}wévxzvéòk
ȼɥɚɫɧɢɤɚɦ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ
ɬɪɿɛɧɨ ɞɭɠɟ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ
ɜɢɛɨɪɭɦɟɛɥɿɜɚɞɠɟɬɭɬɤɨɠɟɧɡɚɣɜɢɣ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɣɦɟɬɪɧɚɜɚɝɭɡɨɥɨɬɚȼɠɟ
ɞɨ ɧɚɫ ɡ ɜɚɦɢ ɩɪɢɞɭɦɚɧɨ ɧɟɡɥɿɱɟɧɧɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɜɿɡɭɚɥɶ
ɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɤɿɦɧɚɬɭ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɜɚɬɢɩɪɨɫɬɿɪɧɚɜɫɿɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɿɜɇɚɦ
ɠɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɝɚɞɚɬɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ
ɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɬɿɥɶɤɢɫɚɦɿɯɨɪɨɲɿɿɞɿɽɜɿ
ɦɟɬɨɞɢ
ɋɩɚɥɶɧɚɤɿɦɧɚɬɚɡɚɡɜɢɱɚɣɛɿɥɶɲɧɿɠ
ɿɧɲɿɡɚɫɬɚɜɥɟɧɚɥɿɠɤɨɦɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ
ɿ ɲɚɮɚɦɢ ɡ ɿɧɲɨɝɨ Ɂ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿʀ
ɦɿɫɰɹɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨɜɚɦɜɿɞɞɚɬɢɩɟɪɟ
ɜɚɝɭ ɥɿɠɤɚ ɡ ɩɿɞɣɨɦɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ
ɉɨɩɟɪɲɟ ɬɚɤ ɜɢ ɡɦɨɠɟɬɟ ɛɿɥɶɲɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɟɱɟɣɡɚɯɨɜɚɬɢɜɥɿɠɤɨɚɧɟ
ɜ ɲɚɮɭ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɩɪɢɛɪɚɬɢ ɬɭɞɢ ɜɫɿ ɬɟɩɥɿ ɪɟɱɿ ɚɛɨ ɧɚ
ɜɩɚɤɢ əɤɳɨ ɜɢ ɪɚɧɿɲɟ ɛɨɹɥɢɫɹ ɳɨ
ɬɚɤɟ ɥɿɠɤɨ ɦɨɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɩɨɥɚɦɚɬɢɫɹ
ɬɨɰɟɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɦɚ
ɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɹɤɢɯ ɥɿɠɤɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟ ɬɚ
ɫɭɦɥɿɧɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɉɪɨɫɬɨ ɡɜɟɪ
ɧɿɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɢɱɨɦɭ ɡɨɜɫɿɦ
ɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɳɨ ɧɟɞɨɪɨɝɟ ɥɿɠɤɨ
ɛɭɞɟ ɩɨɫɬɭɩɚɬɢɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ Ⱦɢɜɿɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɜɿɪɹɣɬɟ ɿ ɩɪɨɛɭɣɬɟ ɉɨɞɪɭɝɟ ɧɟ
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɭɦɚɬɢ ɳɨ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɥɿɠ
ɤɚ ɫɤɥɚɞɧɨ ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɦɚɬɪɚɰ Ɂɚɪɚɡ ʀɯ
ɜɠɟɬɚɤɛɚɝɚɬɨɳɨɜɢɛɪɚɬɢɩɨɬɪɿɛɧɢɣ
ɦɨɠɧɚ ɞɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿ
ɞɭɚɥɶɧɟɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
ȼɢɛɢɪɚɣɬɟ ɦɟɛɥɿ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨ
ɫɥɭɠɢɬɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɞɥɹɤɿɥɶɤɨɯɰɿɥɟɣ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɜɤɿɦɧɚɬɿɦɨɠɧɚɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɫɬɟɥɚɠ ȼɿɧ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ
ɛɭɞɟɩɨɥɢɰɟɸɞɥɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɪɟɱɟɣɚɡ
ɿɧɲɨɝɨɦɿɫɰɟɦɞɥɹɫɢɞɿɧɧɹ

Ⱦɥɹɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɦɧɚɬɢ
ɧɟ ɫɨɪɨɦɬɟɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɡɟɪ
ɤɚɥɚ ɑɨɦɭ ɛ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɟ ɡɚɦɨɜɢ
ɬɢ ɲɚɮɭ ɿɡ ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ
ɚɛɨɠɲɢɪɦɭ"Ɍɚɤɜɢɡɚɜɠɞɢɡɦɨɠɟɬɟ
ɫɟɛɟɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɡɝɨɥɨɜɢɞɨɧɿɝɿɨɞɧɨ
ɱɚɫɧɨ ɞɡɟɪɤɚɥɚ ɜ ɤɿɦɧɚɬɿ ɞɨɞɚɞɭɬɶ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɚɥɟɿɫɜɿɬɥɚ
Ⱦɨɪɟɱɿɧɚɪɚɯɭɧɨɤɫɜɿɬɥɚɉɪɨɫɜɿɬɥɿ
ɫɬɿɧɢɜɢɠɩɚɦ¶ɹɬɚɽɬɟ"əɤɳɨɤɿɦɧɚɬɚɿ
ɬɚɤɦɚɥɟɧɶɤɚɬɨɧɚɜɿɳɨʀʀɳɟɡɦɟɧɲɭ
ɜɚɬɢɬɟɦɧɢɦɢɫɬɿɧɚɦɢɫɜɿɬɥɿɲɩɚɥɟɪɢ
ɚɛɨ ɮɚɪɛɚ ɞɨɞɚɞɭɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɿɫɰɹ
ɚɥɟɿɡɚɬɢɲɤɭ

ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɪɨɡɤɥɚɞɧɿ ɩɪɟɞ
ɦɟɬɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɞɢɜɚɧ
ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɤɥɚɞɤɢ ɦɨɠɟ ɜɦɿɫɬɢɬɢ ɧɚ
ɫɨɛɿ ɤɿɥɶɤɚ ɥɸɞɟɣ ɓɟ ɽ ɫɬɿɥɶɰɿ ɹɤɿ
ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɫɬɿɥ ɡɚ ɞɨɩɨɦ
ɨɝɨɸ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɭɯɿɜ Ɋɨɡɤɥɚɞɧɿ ɿ ɜɢ
ɫɭɜɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿɧɬɟɪ¶ɽɪɭ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ
ɡɚɦɿɧɧɿ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɿɣ ɤɜɚɪɬɢɪɿ Ɍɚɤɨɠ
ɽ ɦɟɛɥɿɦɚɬɪɶɨɲɤɢ ɹɤɿ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡ
ɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿ ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɫɟɤɭɧɞ ɜɢ ɨɬ
ɪɢɦɭɽɬɟ ɡɚɦɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɿɥɶɰɹ ɰɿɥɢɯ
ɬɪɢɁɪɭɱɧɨɱɢɧɟɬɚɤ"
ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟɩɨɝɨɞɚɜɞɨɦɿɚɜɫɟ
ɿɧɲɟɞɨɞɚɫɬɶɫɹɫɚɦɟɩɨɫɨɛɿ
ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɥɚɘɥɿɹɊɨɦɚɧɨɜɫɶɤɚ

ɱɥɟɧɆɨɥɨɞɿɠɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ
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ǑǕǔǍǖǚǞǟǠǑǕǬ´25$1*(678',2µǞǛǔǑǍǖǞǏǛǖǑǕǔǍǖǚ
ɑɭɜɫɬɜɨɝɚɪɦɨɧɢɢɢɭɸɬɚɧɟɩɨɜɬɨɪɢ
ɦɨɝɨ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ± ɜɨɬ
ɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɞɨɦɟ ©Ⱦɨɥɨɣ ɪɭɬɢɧɭ Ⱦɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɸɬ
ɯɨɪɨɲɟɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɢɫɦɟɥɵɟɢɞɟɢª
ɫɦɨɠɟɬɟɫɤɚɡɚɬɶɜɵɩɪɢɦɟɧɢɜɧɚɩɪɚɤ
ɬɢɤɟɨɞɧɭɢɡɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯɧɚɦɢɢɞɟɣ
ɞɟɤɨɪɚɢɧɬɟɪɶɟɪɚɜɚɲɟɣɤɜɚɪɬɢɪɵȿɫɥɢ
ɜɨɡɧɢɤɥɨɠɟɥɚɧɢɟɱɬɨɥɢɛɨɢɡɦɟɧɢɬɶɜ
ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɫɜɨɣ ɞɨɦ ɭɸɬ
ɧɵɦ ɢ ɩɪɢɜɟɬɧɵɦ ɉɨɦɟɧɹɣɬɟ ɞɢɡɚɣɧ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɦɨɪɟ ɭɞɨɜɨɥɶ
ɫɬɜɢɹ ɨɬ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɦɚ ɋ ɱɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ
±ɷɬɨɜɨɩɪɨɫɧɚɤɨɬɨɪɵɟɜɫɟɢɳɭɬɨɬɜɟɬ
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɦɨ
ɬɪɢɬɟ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɑɬɨ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɚ ɨɬ
ɱɟɝɨɫɥɟɝɤɨɫɬɶɸɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ"ɉɨɞɭɦɚɣ
ɬɟ ɤɭɩɢɥɢ ɛɵ ɜɵ ɫɧɨɜɚ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ
ɜɟɳɶȿɫɥɢɧɟɬ±ɫɦɟɥɨɨɬɩɪɚɜɥɹɣɬɟɟɟ
©ɧɚɩɟɧɫɢɸªɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨɭɤɪɚɲɚɬɶɢɧ
ɬɟɪɶɟɪɫɜɨɢɦɢɪɭɤɚɦɢ±ɬɨɝɞɚɨɧɛɭɞɟɬ
ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɬɶɧɚɫɨɡɢɞɚɧɢɟɢɞɚɪɢɬɶɪɚ
ɞɨɫɬɶ ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɧɨɜɵɟ ɫɬɚɬɭɷɬɤɢ ɩɨ
ɜɟɫɶɬɟɩɨɧɪɚɜɢɜɲɢɟɫɹɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɥɢ
ɩɪɨɫɬɨɭɤɪɚɫɶɬɟɤɨɦɧɚɬɭɠɢɜɵɦɢɰɜɟɬɚ
ɦɢ Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɢɹ ɫɦɟɥɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɚɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɜɚɲɟɦɭɜɧɢɦɚɧɢɸ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯɤɨɧɰɟɩɰɢɣ
ȿɫɥɢ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ  ɯɨɪɨɲɢɦ
ɩɪɢɟɦɨɦ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɹɪɤɢɯ
ɰɜɟɬɨɜɜɤɚɱɟɫɬɜɟɧɟɤɢɯɚɤɰɟɧɬɧɵɯɩɹ
ɬɟɧ Ɇɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɹɪɤɭɸ ɦɟɛɟɥɶ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɭɥɶɹ ɫɬɨɥɵ ɢɥɢ ɬɟɤɫɬɢɥɶ
ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧ
ɬɨɦ ɇɟɨɪɞɢɧɚɪɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ  ɫɬɚɧɟɬ
ɧɚɩɨɥɶɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɫ ' ɪɢɫɭɧɤɨɦ
Ɉɫɨɛɨɚɤɬɭɚɥɶɧɵɹɪɤɢɟɰɜɟɬɚɜɞɟɬɫɤɢɯ
ɤɨɦɧɚɬɚɯ
ɑɬɨɛɵɫɨɡɞɚɬɶɛɨɥɟɟɦɹɝɤɨɟɢɪɚɫɫɥɚ
ɛɥɹɸɳɟɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ ɬɟɩɥɵɟ ɰɜɟ
ɬɚ Ⱦɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɦɨɠ
ɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɫɜɟɬɥɵɟ ɰɜɟɬɚ ɢ ɬɨɧ ɞɥɹ
ɩɨɬɨɥɤɚ ɢ ɫɬɟɧ ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬ
ɩɟɪɟɬɟɤɚɧɢɹ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɇɟɛɨɥɶɲɢɟ

ɰɜɟɬɨɜɵɟɚɤɰɟɧɬɵɧɟɦɧɨɝɨɨɠɢɜɹɬɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɥɭɱɲɟ ɱɬɨɛ ɮɨɪ
ɦɚ ɦɟɛɟɥɢ ɛɵɥɚ  ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ȿɫɥɢ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɬɢɩɨɜɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɦɨɠɧɨɫɥɟɝɤɨɫɬɶɸɦɟɧɹɬɶɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ
ɰɜɟɬɨɜɨɣɷɮɮɟɤɬ
Ʌɸɛɢɬɟɥɹɦ ɨɳɭɳɚɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ
ɧɨɜɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɛɭɞɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ± ɷɬɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɢ ɫɦɟɥɵɯ
ɢɞɟɣɢɩɨɞɯɨɞɨɜɤɪɟɲɟɧɢɸɞɨɦɚɲɧɟɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚȾɥɹɬɚɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɞɨɦ
ɞɟɥɢɬɫɹɧɚɡɨɧɵɝɞɟɤɚɠɞɚɹɢɦɟɟɬɫɜɨɣ
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣɰɜɟɬȽɥɚɜɧɨɟɩɪɢɷɬɨɦ
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɩɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨ
ɫɬɢ ɰɜɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ
ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɟɥɵɣ ɩɨɬɨɥɨɤ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɛɭɞɟɬɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɪɟɮɥɟɤɫɵɰɜɟɬɚɨɤɪɚ
ɲɢɜɚɹɫɶ ɜ ɰɜɟɬɨɜɭɸ ɝɚɦɦɭ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɑɬɨɛɵ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢ
ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɧɟ ɬɪɚɬɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɨɟɜɪɟɦɹɢɬɟɪɩɟɧɢɟɩɪɨɞɭɦɚɣɬɟɱɬɨ
ɜɵɛɵɯɨɬɟɥɢɫɞɟɥɚɬɶɢɜɤɚɤɨɦɫɬɢɥɟ
ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɭɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜɵɩɨɥɧɢɬ ɡɚ ɜɚɫ
ɧɚɲɚ ɞɢɡɚɣɧɫɬɭɞɢɹ ©2UDQJH 6WXGLRª
Ɇɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦ ɞɢɡɚɣɧ ɤɜɚɪɬɢɪ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɜɤɭɫɨɜɵɟ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɢ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ ɡɚɤɚɡɱɢ
ɤɨɜ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɩɵɬɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɝɨɞɚɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ
ɞɚɧɧɨɣɫɮɟɪɟ'ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɟɤ
ɬɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɡɚɪɚɧɟɟɨɰɟɧɢɬɶɛɭɞɭɳɢɣ
ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɢ ɩɨɧɹɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɦɮɨɪ
ɬɧɨɛɭɞɟɬɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɧɟɦɆɵɫɨɡɞɚ
ɟɦɞɢɡɚɣɧɩɪɨɟɤɬɵɞɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɫ
ɪɚɡɧɵɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɢ ɜɤɭɫɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɦɢ ɇɚɲɢ
ɞɢɡɚɣɧɟɪɵɜɫɟɝɞɚɨɫɬɚɸɬɫɹɧɚɜɵɫɨɬɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɜɵɩɨɥɧɹɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɡɚɤɚɡ
ɱɢɤɨɜɢɫɨɡɞɚɜɚɹɢɧɬɟɪɶɟɪɵɢɯɦɟɱɬɵ
©2UDQJH6WXGLRª
ɭɥɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɟɒɨɫɟɨɮ
ɬɟɥ  
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Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡɧɚɽ ɳɨ ɬɚɤɟ ɞɟɠɚɜɸ
(Déjà vu) Ɍɚɤ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ
ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ɭ ɥɸ
ɞɢɧɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɳɨ ɜɿɧ ɭɠɟ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɜ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ Ⱥɥɟ
ɩɨɞɿɛɧɟɜɿɞɱɭɬɬɹɧɟɡɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɡɩɟɜ
ɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɚ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ
ɞɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ Ⱥɥɟ ɦɚɥɨ
ɤɨɦɭɜɿɞɨɦɨɳɨɞɟɠɚɜɸɦɚɽɳɟɲɿɫɬɶ
ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ

ɲɟȼɚɦɱɭɞɨɜɨɜɿɞɨɦɢɣɡɚɩɚɯɿɧɚɜɿɬɶ
ɡɜɭɤȾɟɠɚɫɬɨɥɿɬɬɸɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ
ɝɨɫɬɪɢɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɳɨ ȼɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ
ɡɧɚɽɬɟɱɨɝɨɱɟɤɚɬɢɞɚɥɿ
ɋɯɨɞɨɜɢɣɪɨɡɭɦ
/¶HVSULWGHO¶(VFDOLHU 
Ⱦɚɧɢɣɫɬɚɧɞɨɛɪɟɜɿɞɨɦɨɤɨɠɧɿɣɥɸ
ɞɢɧɿɐɟɦɨɠɟɛɭɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɨɛɪɚ
ɡɭ ɞɨɬɟɩɧɚ ɪɟɩɥɿɤɚ ɹɤɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ
ɪɨɡɭɦ ɤɨɥɢ ɜɠɟ ɫɬɚɽ ɞɚɪɟɦɧɨɸ ȼɢ
ɧɿɛɢ©ɩɟɪɟɛɭɜɚɽɬɟɧɚɫɯɨɞɚɯɣɞɭɱɢɡɿ
ɫɰɟɧɢª ȼɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ ɹɤ
ɫɥɿɞɛɭɥɨɛɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɚɥɟɹɤɤɚɠɭɬɶ
ɩɿɫɥɹɛɨɸɤɭɥɚɤɚɦɢɧɟɦɚɯɚɸɬɶ

Ⱦɟɠɚɫɟɧɬɿ 'pMj6HQWL 
ȼɠɟɜɿɞɱɭɬɟ
Ⱦɚɧɟ ɩɫɢɯɿɱɧɟ ɹɜɢɳɟ ɜɤɪɚɣ ɪɿɞɤɨ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɚɦ¶ɹɬɿ əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɳɨɫɶ ɱɭɸɱɢ ɝɨɥɨɫ
ɿɧɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɱɢɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɠ
ɩɪɢ ɨɡɜɭɱɟɧɢɯ ɞɭɦɤɚɯ ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚ
ɱɢɬɢ ɳɨ ɰɟ ɽɞɢɧɢɣ ɜɢɞ ɞɟɠɚɜɸ ɩɿɞ
ɱɚɫɹɤɨɝɨɧɟɜɢɧɢɤɚɽɧɿɱɨɝɨɧɟɩɪɢɪɨɞ
ɧɨɝɨɩɚɪɚɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
Ⱦɟɠɚɜɟɤɭ 'pMj9pFX 
ɉɟɪɟɠɢɬɟ
əɤɩɪɚɜɢɥɨɜɦɨɦɟɧɬɢɞɟɠɚɜɸɥɸ
ɞɢɧɚ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɞɟɠɚ ɫɬɨɥɿɬɬɸ Ⱥɞɠɟ
ɞɟɠɚɜɸɜɿɞɱɭɬɬɹɳɨȼɢɩɟɪɟɠɢɜɚɥɢ
ɰɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɚɧɿɲɟ Ⱦɟɠɚ
ɫɬɨɥɿɬɬɸɜɿɞɱɭɬɬɹɳɨɞɚɧɚɩɨɞɿɹȼɢ
ɛɚɱɢɥɢɚɥɟɧɚɛɚɝɚɬɨɹɫɤɪɚɜɿɲɟɿɱɿɬɤɿ

Ⱦɟɠɚɜɿɡɢɬɟ 'pMj9LVLWp 
ȼɠɟɜɿɞɜɿɞɚɧɟ
ɐɟɫɚɦɟɪɿɞɤɿɫɧɟɹɜɢɳɟɉɿɞɱɚɫɣɨɝɨ
ɩɪɨɹɜɢ ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɨ ɡɧɚɽ ɡɨɜɫɿɦ
ɧɟɡɧɚɣɨɦɟ ɦɿɫɰɟ Ɉɫɶ ɩɪɢɤɥɚɞ ȼɢ ɜ
ɧɟɡɧɚɣɨɦɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ
ɛɭɥɢ Ⱥɥɟ ȼɢ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɽɬɟ ɤɭɞɢ ɬɪɟ
ɛɚ ɣɬɢ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢɡɜɿɞɤɢɭɧɶɨɝɨɬɚɤɿɡɧɚɧɧɹ
ȼɚɪɬɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɞɟɠɚɜɿɡɢɬɿɫɬɨ
ɫɭɽɬɶɫɹɝɟɨɝɪɚɮɿʀɿɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɀɚɦɟɜɸ -DPDLV9X 
Ɇɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɳɨɀɚɦɟɜɸɩɨɜɧɚ
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶɞɟɠɚɜɸɐɟɫɬɚɧɤɨɥɢ
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ȼɢɧɟɜɩɿɡɧɚɽɬɟɞɨɛɪɟɡɧɚɣɨɦɭɫɢɬɭɚ
ɰɿɸ Ɇɨɠɥɢɜɨ ɥɸɞɢɧɚ ɡɚɛɭɜɚɽ ɿɧɲɨ
ɝɨ ɡɧɚɣɨɦɨɝɨ ɥɸɞɢɧɢ ɚɛɨ ɧɟ ɜɩɿɡɧɚɽ
ɦɿɫɰɟ ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɧ ɜɠɟ ɛɭɜɚɜ Ɏɚɯɿɜɰɿ
ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦɥɹ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɿɞɿɛɪɚɥɢɞɨɛɪɨɜɨɥɶ
ɰɹ ȼɢɦɚɝɚɥɨɫɹ ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɧɚɩɢɫɚɥɢ
 ɪɚɡɿɜ ɜɫɶɨɝɨ ɡɚ  ɯɜɢɥɢɧɭ ɫɥɨɜɨ
©ɞɜɟɪɿªɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɢ ɀɚɦɟ ɜɸ
ɉɪɨɫɬɿɲɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɨɧɢ ɩɨɱɚɥɢ ɫɭɦ
ɧɿɜɚɬɢɫɹ ɳɨ ɫɥɨɜɨ ©ɞɜɟɪɿª  ɪɟɚɥɶɧɨ
Ɇɨɠɟɛɭɬɢɀɚɦɟɜɸɫɢɦɩɬɨɦɜɬɨɦɢ
ɦɨɡɤɭ

ɉɪɟɫɤɟɜɸ 3UHVTXH9X 
©ɇɚɤɿɧɰɿɹɡɢɤɚª
ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɶɨɝɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɳɨ
ȼɢɡɚɪɚɡɡɝɚɞɚɣɬɟɬɟɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨȺɥɟ
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɢɝɚɞɟɽɬɶɫɹ
ɪɿɞɤɨɌɪɟɛɚɫɤɚɡɚɬɢɳɨɞɚɧɟɜɿɞɱɭɬɬɹ
ɜɤɪɚɣ ɧɚɜ¶ɹɡɥɢɜɟ ɿ ɫɢɥɶɧɨ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɽ
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɥɸɞɢɧɚɩɚɦ¶ɹɬɚɽɹɤɨɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɫɥɨɜɨ ɚɛɨ ɠ ɣɨɝɨ ɩɟɪ
ɲɭɛɭɤɜɭɩɪɢɰɶɨɦɭɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹɞɢɫ
ɤɨɦɮɨɪɬɜɿɞɬɨɝɨɳɨɡɝɚɞɚɬɢɜɫɟɨɞɧɨ
ɧɟɜɞɚɽɬɶɫɹ

ɉɊɂȻɂɊȺɇɇəɇȺɄɍɏɇȱ"
ɅȿȽɄɈȱɉɊɈɋɌɈ

Ʉɨɠɧɚ ɝɨɫɩɨɞɢɧɹ ɯɨɱɟ ɛɚɱɢɬɢ ɫɜɨɸ
ɤɭɯɧɸɿɞɟɚɥɶɧɨɱɢɫɬɨɸɩɪɨɬɟɜɢɬɪɚɱɚ
ɬɢɧɚʀʀɦɢɬɬɹɧɟɨɞɧɭɝɨɞɢɧɭɦɚɥɨɤɨɦɭ
ɞɨ ɞɭɲɿ Ɂɧɚɸɱɢ ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ ɩɨɪɚɞɢ
ɦɨɠɧɚ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɿɜɞɭɠɟɲɜɢɞɤɨ
Ɉɬɠɟɲɜɢɞɤɨɩɪɢɛɪɚɽɦɤɭɯɧɸ
 Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɱɚɣɧɢɤɚ ɜɿɞ ɧɚɤɢɩɭ
Ɂɚɤɢɩ¶ɹɬɢɬɢ ɜ ɱɚɣɧɢɤɭ ɫɭɦɿɲ ɜɨɞɢ ɡ
ɨɰɬɨɦɜɩɪɨɩɨɪɰɿʀɉɿɫɥɹɜɢɥɢɬɢʀʀ
ɿɩɪɨɩɨɥɨɫɤɚɬɢɱɚɣɧɢɤɱɢɫɬɨɸɩɪɨɬɨɱ
ɧɨɸɜɨɞɨɸ
 Ⱦɟɡɿɧɮɟɤɰɿɹ ɝɭɛɤɢ ɞɥɹ ɦɢɬɬɹ
ɩɨɫɭɞɭ Ʉɭɯɨɧɧɭ ɝɭɛɤɭ ɧɚɦɨɱɢɬɢ ɜɨ
ɞɨɸ ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɯɜɢɥɢɧ
ɩɪɨɝɪɿɬɢ ʀʀ ɜ ɦɿɤɪɨɯɜɢɥɶɨɜɿɣ ɩɟɱɿ ȼɢ
ɫɨɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭɥɶɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɢɯ
ɩɪɨɦɟɧɿɜɜɛ¶ɽɞɨɜɫɿɯɦɿɤɪɨɛɿɜ
 Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɯɜɢɥɶɨɜɤɢ
ɉɪɢɝɨɬɭɣɬɟ ɱɚɲɤɭ ɡ ɜɨɞɨɸ ɿ ɩɨɤɥɚɞɿɬɶ
ɜ ɧɟʀ ɱɚɫɬɨɱɤɭ ɥɢɦɨɧɚ ɉɨɫɬɚɜɬɟ ɩɨɫɭɞ
ɜ ɩɿɱɤɭ Ⱦɨɜɞɿɬɶ ɜɨɞɭ ɞɨ ɤɢɩɿɧɧɹ ɉɚɪ
ɜɿɞɦɿɧɧɨ ɪɨɡɦ¶ɹɤɲɢɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚ
ɥɢɦɨɧɞɨɩɨɦɨɠɟɩɨɡɛɭɬɢɫɹɧɟɩɪɢɽɦɧɨ
ɝɨ ɡɚɩɚɯɭ Ɂɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɬɟɪɬɢ
ɫɬɿɧɤɢɿɞɜɟɪɰɹɬɚɜɨɥɨɝɨɸɝɚɧɱɿɪɤɨɸ
 Ɇɢɬɬɹ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿɜ Ȼɪɭɞɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ ɫɥɿɞ
ɩɪɨɬɟɪɬɢ ɱɚɫɬɨɱɤɨɸ ɥɢɦɨɧɚ ɓɨɛ ɥɢ
ɦɨɧɧɢɣɫɿɤɜɢɫɨɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɥɢɲɢɬɢ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɚɫɨɧɰɿȾɚɥɿɩɪɨɦɢɬɢɜɨ
ɞɨɸɿɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɣɩɨɫɭɞɡɧɨɜɱɢɫɬɢɣ
ȼɢɞɚɥɟɧɧɹɠɢɪɭɡɩɨɫɭɞɭɋɭɦɿɲ
ɝɿɪɱɢɱɧɨɝɨɩɨɪɨɲɤɭɿɫɨɞɢɨɱɢɳɚɽɩɨ
ɫɭɞ ɤɪɚɳɟ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɳɨ ɩɪɨɞɚ
ɸɬɶɫɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɿ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɜɨɧɢ ɧɟ
ɦɿɫɬɢɬɶɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɧɟɛɟɡɩɟɱ
ɧɢɯɞɥɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹ

ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɜȺɧɞɪɿɣȽɪɨɞɨɜɱɭɤ

ɉɿɞɝɨɬɭɜɥɚɈɥɶɝɚɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɱɥɟɧɆɨɥɨɞɿɠɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ

ɱɥɟɧɆɨɥɨɞɿɠɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ
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ɑɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɷɬɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɡɨɜɭɬ
Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞ ɍɨɥɞɨ Ⱦɟɦɚɪɚ Ɉɧ ɜɵɞɚ
ɜɚɥ ɫɟɛɹ ɡɚ ɛɟɧɟɞɟɤɬɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɯɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɬɸɪɶɦɵ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɜɪɚɱɚ
ɷɤɫɩɟɪɬɚɩɨɭɯɨɞɭɡɚɪɟɛɟɧɤɨɦɢɧɠɟ
ɧɟɪɚɫɬɪɨɢɬɟɥɹ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɲɟɪɢɮɚ
ɞɢɩɥɨɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɚɞɜɨ
ɤɚɬɚ ɫɚɧɢɬɚɪɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɢ
ɭɱɟɧɨɝɨ ɢɳɭɳɟɝɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɨɬ ɪɚɤɚ
ɇɨɧɢɤɨɝɞɚɧɟɫɬɚɪɚɥɫɹɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚ
ɷɬɨɦȼɫɟɱɬɨɟɦɭɛɵɥɨɧɭɠɧɨ±ɭɜɚ
ɠɟɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɈɧɨɛɥɚɞɚɥɮɨɬɨ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɩɚɦɹɬɶɸɢɜɵɫɨɤɢɦ,4

ɢ ɧɚɱɚɥ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɡɚ ɯɢɪɭɪɝɚ ȼɨ
ɜɪɟɦɹ ɤɨɪɟɣɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɨɥɭɱɢɥ ɡɜɚ
ɧɢɟɥɟɣɬɟɧɚɧɬɚɢɞɨɥɠɧɨɫɬɶɫɭɞɨɜɨɝɨ
ɜɪɚɱɚ ɧɚ ɤɚɧɚɞɫɤɨɦ ɷɫɦɢɧɰɟ ©Ʉɚɸɝɚª
ɢ ɛɵɥ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ ɜ Ʉɨɪɟɸ Ɍɚɦ ɩɪɟ
ɤɪɚɫɧɨɥɟɱɢɥɛɨɥɶɧɵɯɫɩɨɦɨɳɶɸɩɟ
ɧɢɰɢɥɥɢɧɚ
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɧɚ ɷɫɦɢɧɟɰ ɞɨɫɬɚɜɢɥɢ
 ɬɹɠɟɥɨ ɪɚɧɟɧɵɯ ɫɨɥɞɚɬ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɧɭɠɧɚ ɛɵɥɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ Ⱦɟɦɚɪɚ ɛɵɥ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɯɢɪɭɪɝɨɦ ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɟ
Ɉɧ ɜɟɥɟɥ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɪɚ
ɧɟɧɵɯ ɢ ɨɬɜɟɡɬɢ ɢɯ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɚɫɚɦɡɚɫɟɥɜɫɜɨɟɣɤɚɸɬɟɫɭɱɟɛɧɢɤɨɦ
ɩɨ ɯɢɪɭɪɝɢɢ Ⱦɟɦɚɪɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɜɟɥɜɫɟɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɬɹɠɟɥɵɯ ɂɭɧɟɝɨɧɟɭɦɟɪɧɢ
ɨɞɢɧɫɨɥɞɚɬɈɧɟɦɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɨɩɢɫɚ
ɥɢ ɝɚɡɟɬɵ ɋɥɭɱɚɣɧɨ ɢɯ ɩɪɨɱɥɚ ɦɚɬɶ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɠɨɡɟɮɚ ɋɢɪɵ  ɢ ɨɛɦɚɧ
ɨɬɤɪɵɥɫɹɄɚɩɢɬɚɧɞɨɥɝɨɨɬɤɚɡɵɜɚɥɫɹ
ɜɟɪɢɬɶɜɬɨɱɬɨɟɝɨɯɢɪɭɪɝɧɟɢɦɟɥɧɢ
ɤɚɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ȼɆɋ
Ʉɚɧɚɞɵɪɟɲɢɥɢɧɟɜɵɞɜɢɝɚɬɶɨɛɜɢɧɟ
ɧɢɣɩɪɨɬɢɜȾɟɦɚɪɵɢɬɨɬɜɟɪɧɭɥɫɹɜ
ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟɒɬɚɬɵ
ɉɨɬɨɦɟɳɟɩɨɪɚɛɨɬɚɥɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɬɸɪɶɦɵɜɌɟɯɚɫɟ ɟɝɨɜɡɹ
ɥɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɞɢɩɥɨɦɭɩɫɢɯɨɥɨɝɚ Ɍɚɦ
Ⱦɟɦɚɪɚ ɡɚɬɟɹɥ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɤɨɜɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩ
ɧɢɤɨɜ  ɢ ɩɪɟɭɫɩɟɥ ɜ ɷɬɨɦ Ɋɚɛɨɬɚɥ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ ɜ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɦ ɥɨɫɚɧ
ɞɠɟɥɟɫɫɤɨɦ ɩɪɢɸɬɟ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ
ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɨɛ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ
ɤɨɥɥɟɞɠɚɜɈɪɟɝɨɧɟɢɛɵɥɩɪɢɯɨɞɫɤɢɦ
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦɩɪɢɛɨɥɶɧɢɰɟ
ȼ  ɝ ɭɦɟɪ ɨɬ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨ
ɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ Ɉ ɧɟɦ ɛɵɥɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɤɧɢɝɫɧɹɬɮɢɥɶɦɢɫɟɪɢɚɥ

ȼ  ɥɟɬ ɫɛɟɠɚɥ ɢɡ ɞɨɦɚ ɢ ɩɪɨɜɟɥ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɫ ɦɨɧɚɯɚɦɢɰɢɫɬɟɪɰɢ
ɚɧɰɚɦɢɚɜɝɡɚɩɢɫɚɥɫɹɜɚɪɦɢɸ
ɩɨɬɨɦɜɨɮɥɨɬɉɵɬɚɥɫɹɜɵɞɚɬɶɫɟɛɹ
ɡɚ ɨɮɢɰɟɪɚ ɚ ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɢɧɫɰɟɧɢɪɨɜɚɥ ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɨ ɢ ɩɪɟ
ɜɪɚɬɢɥɫɹ ɜ Ɋɨɛɟɪɬɚ Ʌɢɧɬɨɧɚ Ɏɪɟɧɱɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɫ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɭɤɥɨɧɨɦ
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɥ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɜ ɤɨɥɥɟɞɠɚɯ
ɉɟɧɫɢɥɶɜɚɧɢɢɢȼɚɲɢɧɝɬɨɧɚ
ɉɨɬɨɦɧɚɧɟɝɨɜɵɲɥɢɚɝɟɧɬɵɎȻɊɢ
Ⱦɟɦɚɪɚ ɩɨɥɭɱɢɥ  ɦɟɫɹɰɟɜ ɬɸɪɶɦɵ
ɡɚ ɞɟɡɟɪɬɢɪɫɬɜɨ ɉɨɫɥɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟ
ɧɢɹ ɨɧ ɤɭɩɢɥ ɩɨɞɞɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɢ ɢɡɭɱɚɥ ɩɪɚɜɨ ɜ ɋɟɜɟɪɨȼɨɫɬɨɱɧɨɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɧɨɜɚ ɭɲɟɥ ɜ
ɦɨɧɚɯɢɈɫɧɨɜɚɥɤɨɥɥɟɞɠɤɨɬɨɪɵɣɫɭ
ɳɟɫɬɜɭɟɬɞɨɫɢɯɩɨɪȼɰɟɪɤɜɢɩɨɡɧɚ
ɤɨɦɢɥɫɹɫɦɨɥɨɞɵɦɜɪɚɱɨɦȾɠɨɡɟɮɨɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥȼɥɚɞɢɦɢɪɐɢɨ
ɋɢɪɨɣ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɟɝɨ ɢɦɟɧɟɦ ɱɥɟɧɆɨɥɨɞɺɠɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ
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ɀɟɦɱɭɠɧɵɣ ɤɨɤɬɟɣɥɶ Ɉɞɧɚɠɞɵ
Ʉɥɟɨɩɚɬɪɚ ɢ Ɇɚɪɤ Ⱥɧɬɨɧɢɣ ɩɨɫɩɨɪɢ
ɥɢɱɬɨɡɚɨɞɢɧɭɠɢɧɄɥɟɨɩɚɬɪɚɜɵɩɶɟɬ
ɜɢɧɚ ɧɚ  ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɫɟɫɬɟɪɰɢɟɜ
ɌɨɝɞɚɄɥɟɨɩɚɬɪɚɜɫɚɦɨɦɧɚɱɚɥɟɭɠɢ
ɧɚ ɜɵɧɭɥɚ ɢɡ ɭɯɚ ɫɟɪɟɠɤɭ ɢɡ ɱɟɪɧɨɝɨ
ɠɟɦɱɭɝɚɢɤɢɧɭɥɚɟɟɜɜɢɧɧɵɣɭɤɫɭɫȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɤɚɥɶɰɢɹ
ɢɭɤɫɭɫɧɨɣɤɢɫɥɨɬɵɤɤɨɧɰɭɜɟɱɟɪɚɭɤ
ɫɭɫɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹɜɛɟɡɨɛɢɞɧɵɣɧɚɩɢɬɨɤ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɢɬɶ ɨɞɧɢɦ
ɝɥɨɬɤɨɦɂɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɱɚɫɨɜɞɨ
ɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɶ ɫɪɟɞɧɸɸ
ɠɟɦɱɭɠɢɧɭ ȼɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɱɬɨ
Ʉɥɟɨɩɚɬɪɚɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶɢɫɧɹɥɚɫɭɯɚ
ɭɠɟɡɚɪɚɧɟɟɪɚɡɦɹɝɱɟɧɧɭɸɠɟɦɱɭɠɢɧɭ
ɥɢɛɨɢɯɭɠɢɧɩɥɚɜɧɨɩɟɪɟɬɟɤɜɡɚɜɬɪɚɤ
Ɂɚɛɟɝ ɫ ɦɹɫɧɢɤɨɦ ȼ Ⱥɧɝɥɢɢ ɏ9,,,
ɜɟɤɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɚɣɬɨɧ ɨɞɢɧ ɫɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɵɣ ɦɹɫɧɢɤ ɩɨ ɮɚɦɢɥɢɢ Ȼɭɥɥɨɤ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɭ
ɝɪɚɮɭ Ȼɷɪɪɢɦɨɪɭ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɩɚɪɢ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɱɬɨ Ȼɭɥɥɨɤ ɛɭɞɭɱɢ ɱɟɥɨ
ɜɟɤɨɦ ɭɩɢɬɚɧɧɵɦ ɧɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞ
ɱɢɜɵɦɩɪɟɞɥɨɠɢɥɝɪɚɮɭɭɜɥɟɱɟɧɧɨɦɭ
ɥɟɝɤɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɨɣ ɩɨɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɶɫɹ ɜ
ɛɟɝɟ Ɇɹɫɧɢɤ ɫɦɟɥɨ ɡɚɹɜɢɥ ɱɬɨ ɧɚɦɟ
ɪɟɧ ɨɛɨɝɧɚɬɶ ɦɨɥɨɞɨɝɨ Ȼɷɪɪɢɦɨɪɚ ɧɚ
ɦɟɬɪɨɜɤɟ ɧɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɱɬɨ ɨɧ
ɜɵɛɢɪɚɟɬɦɟɫɬɨɞɥɹɡɚɛɟɝɚɢɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɭ ɜ  ɦɟɬɪɨɜ Ƚɪɚɮ ɩɪɢ
ɧɹɥɜɵɡɨɜɂɡɚɫɱɢɬɚɧɧɵɟɦɢɧɭɬɵɞɨ
ɡɚɛɟɝɚɦɹɫɧɢɤɪɚɫɤɪɵɥɫɜɨɣɩɥɚɧɈɤɚ
ɡɵɜɚɟɬɫɹɨɧɜɵɛɪɚɥɞɥɹɡɚɛɟɝɚɫɚɦɭɸ
ɭɡɤɭɸɭɥɢɰɭȻɥɷɤɅɚɣɨɧɅɷɣɧɢɤɨɝɞɚ
ɝɪɚɮ ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɞɨɝɧɚɥ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ
ɨɧɩɪɨɫɬɨɧɟɫɦɨɝɩɪɨɬɢɫɧɭɬɶɫɹɱɬɨɛɵ
ɨɛɨɝɧɚɬɶ
Ʌɭɧɧɨɟ ɩɚɪɢ ȼɵɫɚɞɤɚ ɇɢɥɚ Ⱥɪɦ
ɫɬɪɨɧɝɚ ɧɚ Ʌɭɧɟ ɫɬɚɥɚ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɦ
ɫɨɛɵɬɢɟɦɧɟɬɨɥɶɤɨɜɢɫɬɨɪɢɢɜɫɟɝɨɱɟ
ɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɧɨ ɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɛɪɢɬɚɧɰɚ ɩɨ

ɢɦɟɧɢȾɷɜɢɞɌɪɟɥɮɨɥɋɥɭɱɢɥɨɫɶɟɦɭ
ɡɚɥɟɬɞɨɷɬɨɝɨ ɜɝɨɞɭ ɡɚɝɥɹɧɭɬɶ
ɜ ɨɞɧɭ ɛɭɤɦɟɤɟɪɫɤɭɸ ɤɨɧɬɨɪɭ ɢɦɟɹ ɜ
ɤɚɪɦɚɧɟɮɭɧɬɨɜȾɥɹɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɞɟɧɶɝɢ ɛɵɥɢ ɧɟ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ
ɱɬɨ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɭ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɵɥɚ 
ɮɭɧɬɨɜɇɟɢɦɟɹɢɞɟɣȾɷɜɢɞɭɩɪɢɲɥɨ
ɜɝɨɥɨɜɭɩɨɫɬɚɜɢɬɶɧɚɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɱɟ
ɥɨɜɟɤɚ ɧɚ Ʌɭɧɭ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ  ɥɟɬ
ɋɬɚɜɤɚɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɤ
ȼɨɤɪɭɝɫɜɟɬɚɡɚ«Ɉɩɢɫɚɧɧɨɟɀɸɥɶ
ȼɟɪɧɨɦ ɜ ©ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ ɡɚ  ɞɧɟɣª
ɩɚɪɢ Ɏɢɥɟɚɫɚ Ɏɨɝɝɚ ɧɟ ɪɚɡ ɩɵɬɚɥɢɫɶ
ɩɨɜɬɨɪɢɬɶɜɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢȼɩɟɪɜɵɟ
ɪɟɤɨɪɞɎɨɝɝɚɛɵɥɩɨɛɢɬɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɨɣ
ɢɡ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɇɟɥɥɢ Ȼɥɚɣ ɜ  ɝɨɞɭ
ɋɜɨɟɦɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ ɫɚɦɨɦɭ ɉɭɥɢɬɰɟɪɭ
ɨɧɚɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɟɣɤɨɦɚɧ
ɞɢɪɨɜɤɭɩɨɨɩɢɫɚɧɧɨɦɭɀɸɥɶȼɟɪɧɨɦ
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɫ  ɮɭɧɬɚɦɢ ɜ ɤɚɪɦɚɧɟ ɢ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɛɚɝɚɠɨɦ ȼ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɠɭɪɧɚɥ ©&RVPRSROLWDQª ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ
ɫɜɨɸɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɭɜɬɚɤɨɟɠɟɩɭɬɟɲɟ
ɫɬɜɢɟ Ɂɚɤɥɸɱɟɧɨ ɛɵɥɨ ɩɚɪɢ ɤɬɨ ɠɟ
ɩɟɪɜɵɣ ɜɟɪɧɟɬɫɹ ȼ ɧɨɹɛɪɟ  ɝɨɞɚ
ɧɚɥɚɣɧɟɪɟ©$XJXVWD9LFWRULDªɧɚɱɚɥɨɫɶ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɇɟɥɥɢɋɪɚɜɧɢɬɶɩɪɢɤɥɸ
ɱɟɧɢɹɫɠɸɥɶɜɟɪɧɨɜɫɤɢɦɢɫɥɨɠɧɨɤɨ
ɧɟɱɧɨɨɞɧɚɤɨɨɛɨɜɫɟɦɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɦ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɚ ɱɟɪɟɡ ɬɟɥɟ
ɝɪɚɦɦɵɞɥɹɠɭɪɧɚɥɚȼɷɬɨɜɪɟɦɹɱɢ
ɬɚɬɟɥɹɦɛɵɥɩɪɟɞɥɨɠɟɧɬɨɬɚɥɢɡɚɬɨɪɫɨ
ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɇɟɥɥɢ
ɉɟɪɟɠɢɜ ɛɭɪɸ ɜ Ɍɢɯɨɦ ɨɤɟɚɧɟ ɩɟɪɟ
ɛɪɚɜɲɢɫɶɧɚɞɪɭɝɨɟɩɨɛɟɪɟɠɶɟɩɪɨɞɨɥ
ɠɢɜɫɜɨɣɩɭɬɶɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦɩɨɟɡɞɟ
ɇɟɥɥɢ ɩɪɢɛɵɥɚ ɜ ɋɒȺ  ɹɧɜɚɪɹ ɧɚ
 ɞɧɟɣ ɪɚɧɶɲɟ ɫɪɨɤɚ ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚ ɢɡ
©&RVPRSROLWDQª ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɪɨɡɞɢɥɚ
Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɭɫɦɢɪɢɜɲɢɫɶɫɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ
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Ɇɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦ ɫɟɛɹ ɫ
ɬɟɦɢ ɤɬɨ ɧɚɫ ɨɤɪɭɠɚɟɬ ɢ ɞɟɥɚɟɦ ɜɵ
ɜɨɞɵ ɥɢɛɨ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ ɱɬɨ
ɞɟɥɚɸɬɨɧɢɥɢɛɨɨɫɭɠɞɚɟɦɢɯɢɱɭɜ
ɫɬɜɭɟɦ ɫɜɨɺ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɇɨ ɱɭɜ
ɫɬɜɨɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚɷɬɨɧɟɫɱɚɫɬɶɟɢ
ɨɧɨɧɢɤɨɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɟɜɟɞɺɬɤɷɬɨɦɭ
Ɇɵɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɩɪɨɮɢɥɢɜɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɵɯ ɫɟɬɹɯ Ʌɸɞɢ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɬɚɦ
ɤɪɚɫɢɜɵɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɚɦɵɯɭɞɚɱɧɵɯ
ɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ
ɂ ɩɨɬɨɦɭ ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɱɬɨ
ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɱɟɧɶ ɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ ɢ ɹɪ
ɤɚɹ ɠɢɡɧɶ ȿɫɥɢ ɜɵ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɢɫɚɟɬɟ ɜ
ɫɨɰɫɟɬɹɯ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜɫɟ ɜɟɫɺɥɵɟ
ɦɨɦɟɧɬɵɢɡɠɢɡɧɢɞɪɭɡɟɣɢɡɧɚɤɨɦɵɯ
ɭɜɚɫɦɨɠɟɬɫɥɭɱɢɬɶɫɹɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟ
ɦɨɟɩɚɞɟɧɢɟɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ

ȼɵ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɫɜɨɟɣ
ɠɢɡɧɢɫɱɶɢɦɢɬɨɞɪɭɝɢɦɢɧɨɡɚɱɟɦ"
Ɋɚɡɜɟ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɥɭɱɲɟ" Ɋɚɡ
ɜɟɫɱɚɫɬɶɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬɬɨɝɨɥɭɱɲɟɢɥɢ
ɯɭɠɟ ɛɭɞɭɬ ɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜɚ
ɲɟɣ ɠɢɡɧɢ" ɇɟɬ ɫɱɚɫɬɶɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɩɪɢɧɹɬɢɹɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɦɨɦɟɧɬɚɚɧɟɨɬ
ɠɟɥɚɧɢɹ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɞɪɭɝɨɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɉɨ ɫɭɬɢ ɞɥɹ ɫɱɚɫɬɶɹ ɧɚɦ ɧɟ
ɧɭɠɧɨ ɛɵɬɶ ɥɭɱɲɟ ɤɨɝɨɬɨ  ɧɭɠɧɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɬɨ ɝɞɟɦɵɧɚɯɨɞɢɦɫɹɱɟɦ
ɡɚɧɢɦɚɟɦɫɹɢɤɟɦɹɜɥɹɟɦɫɹ
Ɇɵ ɨɫɭɠɞɚɟɦ ɢɥɢ ɩɨɧɢɦɚɟɦ Ʌɸɞɢ
ɨɛɨɠɚɸɬɫɭɞɢɬɶɞɪɭɝɢɯɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ Ɂɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɧɟ
ɢɦɟɸɳɢɟɥɢɲɧɟɝɨɜɟɫɚɫɨɫɭɠɞɟɧɢɟɦ
ɫɦɨɬɪɹɬ ɧɚ ɩɨɥɧɵɯ ɥɸɞɟɣ Ʌɸɞɢ ɫɨ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɡɚɪɚɛɨɬɤɨɦɨɫɭɠɞɚɸɬɬɟɯ
ɤɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚɧɢ
ɦɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚ ɞɭɪ
ɧɵɟɩɪɢɜɵɱɤɢɨɫɭɠɞɚɸɬɬɟɥɸɞɢɤɨɬɨ

ɪɵɟɫɚɦɢɨɬɧɢɯɫɬɪɚɞɚɥɢɧɨɛɪɨɫɢɥɢ
ɂ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɚɜɟɞɧɵɦ ɜɨɡ
ɦɭɳɟɧɢɟɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɩɪɟ
ɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɇɨ
ɷɬɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɱɚɫɬɶɸ
Ɉɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɚɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɪɢɹɬɟɧ ɷɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɜɵ ɢɫɯɨɞɢɬɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɦɭ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɟ
ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɚɠɟ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɇɨɞɚɠɟɟɫɥɢɜɵɨɛɳɚɟɬɟɫɶɫɛɥɢɡɤɢɦ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɢ ɧɟ ɞɨ
ɝɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟɧɟɝɨɜɨɪɹɭɠɟɨɩɪɨɫɬɨɡɧɚɤɨɦɵɯ
ɥɸɞɹɯ
Ɋɚɡɜɢɜɚɣɬɟɞɜɟɩɪɢɜɵɱɤɢȼɵɯɨɪɨ
ɲɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ  ɬɨɠɟ
Ɍɨɥɶɤɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɫ ɞɭ
ɦɚɬɶ ɩɨɞɪɭɝɨɦɭ ɂ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɡɚɦɟ
ɧɢɬɶɟɝɨɧɚɞɜɟɨɬɥɢɱɧɵɟɩɪɢɜɵɱɤɢ
ɉɪɢɧɢɦɚɣɬɟɫɟɛɹɬɚɤɢɦɤɚɤɨɣɜɵ
ɟɫɬɶ ȼɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ
ɠɢɡɧɶɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɶɬɟɫɶ
ɧɚ ɬɟɯ ɯɨɪɨɲɢɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɜɜɚɲɟɣɠɢɡɧɢɄɚɤɬɨɥɶɤɨ
ɜɵ ɡɚɦɟɱɚɟɬɟ ɱɬɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɟ ɫɪɚɜɧɢ
ɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢ
ɜɚɣɬɟɫɶ ȼɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɩɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ
ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɧɚ ɜɫɺ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɱɬɨ
ɟɫɬɶɜɧɟɣ
 ɋɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɩɨɧɹɬɶ ɚ ɧɟ ɨɫɭɞɢɬɶ
Ʉɨɝɞɚ ɜɵ ɡɚɦɟɱɚɟɬɟ ɱɬɨ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɵ
ɤɟɦɬɨɩɟɪɟɫɬɚɧɶɬɟɫɭɞɢɬɶȼɦɟɫɬɨɷɬɨ
ɝɨɩɨɩɵɬɚɣɬɟɫɶɩɨɧɹɬɶɱɟɥɨɜɟɤɚɆɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɭ ɧɟɝɨ ɬɹɠɺɥɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɠɢɡɧɢ
ɨɧɪɚɫɫɬɪɨɟɧɩɨɞɚɜɥɟɧɢɥɢɡɨɥɆɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɱɟɥɨɜɟɤɩɨɬɟɪɹɥɧɚɞɟɠɞɭɢɭɧɟɝɨ
ɜ ɠɢɡɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɢ ɨɛɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɞɥɹɷɬɨɝɨɄɨɝɞɚɜɵɩɨɧɢɦɚɟɬɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɨɫɭɠɞɟɧɢɟɨɬɫɬɭɩɚɟɬ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɷɬɢɦɞɜɭɦɩɪɢɜɵɱɤɚɦɜɵ
ɫɦɨɠɟɬɟɨɬɭɱɢɬɶɫɹɨɬɫɪɚɜɧɟɧɢɹɫɟɛɹɫ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɡɚɜɢ
ɫɬɢɢɫɬɚɬɶɧɟɦɧɨɝɨɫɱɚɫɬɥɢɜɟɟ
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ȼɨɞɧɨɣɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣɲɤɨɥɟɩɟɪɟɫɬɚɥ
ɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɦɚɥɶɱɢɤ Ɍɟɥɟɮɨ
ɧɚ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ
ɪɟɲɢɥɢ ɫɯɨɞɢɬɶ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɦɨɣ Ⱦɜɟɪɶ
ɨɬɤɪɵɥɚ ɟɝɨ ɦɚɦɚ Ʌɢɰɨ ɭ ɧɟɺ ɛɵɥɨ
ɨɱɟɧɶɝɪɭɫɬɧɨɟɊɟɛɹɬɚɩɨɡɞɨɪɨɜɚɥɢɫɶ
ɢ ɪɨɛɤɨ ɫɩɪɨɫɢɥɢ ©ɉɨɱɟɦɭ Ʌɺɜɚ ɧɟ
ɯɨɞɢɬɜɲɤɨɥɭ"ªɆɚɦɚɩɟɱɚɥɶɧɨɨɬɜɟ
ɬɢɥɚ ©Ɉɧ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɫ
ɜɚɦɢȿɦɭɫɞɟɥɚɥɢɨɩɟɪɚɰɢɸɇɟɭɞɚɱ
ɧɨɅɺɜɚɨɫɥɟɩɢɫɚɦɯɨɞɢɬɶɧɟɦɨɠɟɬª
Ɋɟɛɹɬɚɩɨɦɨɥɱɚɥɢɩɟɪɟɝɥɹɧɭɥɢɫɶɢ
ɬɭɬ ɤɬɨɬɨ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ©Ⱥ ɦɵ
ɟɝɨɩɨɨɱɟɪɟɞɢɜɲɤɨɥɭɜɨɞɢɬɶɛɭɞɟɦª
ɂɞɨɦɨɣɩɪɨɜɨɠɚɬɶ
ɂɭɪɨɤɢɩɨɦɨɠɟɦɞɟɥɚɬɶɩɟɪɟɛɢ
ɜɚɹɞɪɭɝɞɪɭɝɚɡɚɝɨɜɨɪɢɥɢɨɞɧɨɤɥɚɫɫ
ɧɢɤɢ
ɍ ɦɚɦɵ ɧɚ ɝɥɚɡɚ ɧɚɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɫɥɺ
ɡɵ Ɉɧɚ ɩɪɨɜɟɥɚ ɞɪɭɡɟɣ ɜ ɤɨɦɧɚɬɭ
ɇɟɦɧɨɝɨ ɩɨɝɨɞɹ ɨɳɭɩɵɜɚɹ ɩɭɬɶ ɪɭ
ɤɨɣɤɧɢɦɜɵɲɟɥɅɺɜɚɫɩɨɜɹɡɤɨɣɧɚ
ɝɥɚɡɚɯɊɟɛɹɬɚɡɚɦɟɪɥɢɌɨɥɶɤɨɬɟɩɟɪɶ
ɨɧɢ ɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɨɧɹɥɢ ɤɚɤɨɟ ɧɟ
ɫɱɚɫɬɶɟɩɪɨɢɡɨɲɥɨɫɢɯɞɪɭɝɨɦɅɺɜɚɫ
ɬɪɭɞɨɦ ɫɤɚɡɚɥ ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟª ɂ ɬɭɬ
ɫɨɜɫɟɯɫɬɨɪɨɧɩɨɫɵɩɚɥɨɫɶ
əɡɚɜɬɪɚɡɚɣɞɭɡɚɬɨɛɨɣɢɩɪɨɜɨɠɭ
ɜɲɤɨɥɭ
  Ⱥ ɹ ɪɚɫɫɤɚɠɭ ɱɬɨ ɦɵ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ
ɩɨɚɥɝɟɛɪɟ
Ⱥɹɩɨɢɫɬɨɪɢɢ
Ʌɺɜɚ ɧɟ ɡɧɚɥ ɤɨɝɨ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɬɨɥɶ
ɤɨɪɚɫɬɟɪɹɧɧɨɤɢɜɚɥɝɨɥɨɜɨɣɉɨɥɢɰɭ
ɦɚɦɵ ɝɪɚɞɨɦ ɤɚɬɢɥɢɫɶ ɫɥɺɡɵ ɉɨɫɥɟ
ɭɯɨɞɚ ɪɟɛɹɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɥɚɧ  ɤɬɨ
ɤɨɝɞɚ ɡɚɯɨɞɢɬ ɤɬɨ ɤɚɤɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɤɬɨ ɛɭɞɟɬ ɝɭɥɹɬɶ ɫ Ʌɺɜɨɣ
ɢ ɜɨɞɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɲɤɨɥɭ ȼ ɲɤɨɥɟ ɦɚɥɶ
ɱɢɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɢɞɟɥ ɫ Ʌɺɜɨɣ ɡɚ ɨɞɧɨɣ
ɩɚɪɬɨɣ ɬɢɯɨɧɶɤɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ ɟɦɭ ɜɨ
ɜɪɟɦɹɭɪɨɤɚɬɨɱɬɨɭɱɢɬɟɥɶɩɢɲɟɬɧɚ
ɞɨɫɤɟȺɤɚɤɡɚɦɢɪɚɥɤɥɚɫɫɤɨɝɞɚɅɺɜɚ
ɨɬɜɟɱɚɥɄɚɤɜɫɟɪɚɞɨɜɚɥɢɫɶɟɝɨɩɹɬɺɪ
ɤɚɦɞɚɠɟɛɨɥɶɲɟɱɟɦɫɜɨɢɦɍɱɢɥɫɹ
ɅɺɜɚɩɪɟɤɪɚɫɧɨɅɭɱɲɟɭɱɢɬɶɫɹɫɬɚɥɢ

ɜɟɫɶɤɥɚɫɫȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɨɛɴɹɫɧɢɬɶ
ɭɪɨɤ ɞɪɭɝɭ ɩɨɩɚɜɲɟɦɭ ɜ ɛɟɞɭ ɧɭɠɧɨ
ɫɚɦɨɦɭɟɝɨɡɧɚɬɶɂɪɟɛɹɬɚɫɬɚɪɚɥɢɫɶ
Ɇɚɥɨ ɬɨɝɨ ɡɢɦɨɣ ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɜɨɞɢɬɶ
Ʌɺɜɭ ɧɚ ɤɚɬɨɤ Ɇɚɥɶɱɢɤ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɢɥ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ ɦɭɡɵɤɭ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫ
ɧɢɤɢɯɨɞɢɥɢɫɧɢɦɧɚɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɵ

ɒɤɨɥɭ Ʌɺɜɚ ɨɤɨɧɱɢɥ ɫ ɡɨɥɨɬɨɣ ɦɟ
ɞɚɥɶɸ ɡɚɬɟɦ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɂ
ɬɚɦ ɧɚɲɥɢɫɶ ɞɪɭɡɶɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ
ɟɝɨ ɝɥɚɡɚɦɢ ɉɨɫɥɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Ʌɺɜɚ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɭɱɢɬɶɫɹɢɜɤɨɧɰɟɤɨɧɰɨɜ
ɫɬɚɥ ɜɫɟɦɢɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢ
ɤɨɦɚɤɚɞɟɦɢɤɨɦɉɨɧɬɪɹɝɢɧɵɦ
Ʌɟɜ ɋɟɦɺɧɨɜɢɱ ɉɨɧɬɪɹɝɢɧ 
 ɝɝ   ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ ɨɞɢɧ
ɢɡɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɜ;;ɜɟɤɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɇ ɋɋɋɊ Ɉɧ ɜɧɺɫ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɭɸ ɢ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɬɨɩɨɥɨɝɢɸ ɬɟɨ
ɪɢɸ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɱɢɫ
ɥɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȼ ɬɟɨɪɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɉɨɧɬɪɹɝɢɧ  ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɢɬ
ɬɧɩɪɢɧɰɢɩɦɚɤɫɢɦɭɦɚɉɨɧɬɪɹɝɢɧɚ
ɢɦɟɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɩɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢɝɪɚɦɊɚɛɨɬɵ
ɲɤɨɥɵ ɉɨɧɬɪɹɝɢɧɚ ɨɤɚɡɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹ ɢ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜɨ
ɜɫɺɦɦɢɪɟ
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Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɫɨɜɟɬɭɸɬ ɧɟ
ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɪɚɡɵ ɱɬɨɛɵ
ɧɟ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɬɶ ɦɚɥɵɲɚ ɧɟɜɚɠɧɨ
ɫɤɨɥɶɤɨɟɦɭɨɬɪɨɞɭɨɧɜɫɺɩɨɧɢɦɚɟɬ
ɞɚɠɟɩɨɢɧɬɨɧɚɰɢɢ
ɍɬɟɛɹɧɢɱɟɝɨɧɟɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɞɚɣ
ɫɞɟɥɚɸɹɉɫɢɯɨɥɨɝɢɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨ
ɷɬɚ ɮɪɚɡɚ ɬɪɚɜɦɢɪɭɟɬ ɦɚɥɵɲɚ ɢ ɡɚ
ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɬ ɧɚ ɧɟɭɞɚɱɭ Ɉɧ
ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɟɛɹɝɥɭɩɵɦɢɧɟɥɨɜɤɢɦɢɜ
ɛɭɞɭɳɟɦɛɨɢɬɫɹɭɠɟɩɪɨɹɜɢɬɶɢɧɢɰɢ
ɚɬɢɜɭ

ȼɨɡɶɦɢɬɨɥɶɤɨɭɫɩɨɤɨɣɫɹɌɹɠɟɥɨ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɪɨɞɢɬɟɥɹɦɜɵɞɟɪɠɚɬɶɦɧɨ
ɝɨɱɚɫɨɜɨɟɡɚɭɧɵɜɧɨɟ©ɧɭɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ
ɧɭɞɚɣªɇɨɫɨɝɥɚɫɢɜɲɢɫɶɞɚɬɶɦɚɥɵ
ɲɭ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧ ɩɪɨɫɢɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɚɦɢ
ɬɨɝɨ ɧɟ ɠɟɥɚɹ ɞɚɸɬ ɩɨɧɹɬɶ ɧɵɬɶɟɦ
ɢ ɭɝɨɜɨɪɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɫɟɝɨ
ɢ ɫɥɨɜɨ ©ɧɟɬª ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɜɫɟɪɶɟɡ
ȿɳɟ ɪɚɡ ɬɚɤɨɟ ɭɜɢɠɭ  ɬɵ ɭ ɦɟɧɹ
ɩɨɥɭɱɢɲɶ Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɞɚɥɶɲɟ ɭɝɪɨɡ ɞɟɥɨ ɧɟ ɞɨɯɨɞɢɬ ɇɢ
ɦɚɦɚ ɧɢ ɩɚɩɚ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɹɬ ɧɚɤɚɡɚ
ɧɢɟ ɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɩɭɝɚɧ
ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɮɪɚɡɚ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜɵɡɵɜɚɟɬ

ɥɢɲɶ ɨɛɢɞɭ ɢ ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ Ɋɟɛɟɧɨɤ
ɞɨɥɠɟɧ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɬɶ ɱɟɝɨ ɫɬɨɢɬ ɨɠɢ
ɞɚɬɶɜɬɨɦɢɥɢɢɧɨɦɫɥɭɱɚɟ
əɫɤɚɡɚɥ ɚ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɩɟɪɟɫɬɚɧɶ
ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɬɚɤ ɪɟɡɤɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɦɚ
ɥɵɲɨɦ ȿɫɥɢ ɜɵ ɫɨɪɜɚɥɢɫɶ ɥɭɱɲɟ
ɢɡɜɢɧɢɬɶɫɹ Ɋɟɛɟɧɨɤ ɜɟɞɶ ɨɛɢɠɚɟɬɫɹ
ɱɭɜɫɬɜɭɹɫɟɛɹɚɛɫɨɥɸɬɧɨɛɟɫɩɪɚɜɧɵɦ
ɂɜɦɟɫɬɨɬɨɝɨɱɬɨɛɵ©ɩɟɪɟɫɬɚɬɶªɧɚ
ɱɢɧɚɟɬɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɬɶɦɚɥɵɲɢɩɥɚɱɭɬ
ɢɤɚɩɪɢɡɧɢɱɚɸɬɩɨɞɪɨɫɬɤɢɦɨɥɱɚɭɯɨ
ɞɹɬɢɡɚɦɵɤɚɸɬɫɹɜɫɟɛɟ
Ɍɵɞɨɥɠɟɧɩɨɧɢɦɚɬɶɱɬɨ«ɍɦɧɨ
ɝɢɯɞɟɬɟɣɜɨɡɧɢɤɚɟɬɡɚɳɢɬɧɚɹɪɟɚɤɰɢɹ
ɧɚɷɬɭɮɪɚɡɭɢɟɟɡɚɧɭɞɧɨɟɩɪɨɞɨɥɠɟ
ɧɢɟɆɚɥɵɲɧɟɩɨɧɢɦɚɟɬɧɪɚɜɨɭɱɟɧɢɣ
ɢ ɧɟ ɫɥɭɲɚɹ ɜɚɫ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɱɬɨɬɨ ɞɪɭɝɨɟ ɏɭɠɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɭɱɟɧɢɹ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɤɨɝɞɚ ɨɧ
ɜɡɛɭɞɨɪɚɠɟɧɪɚɫɫɬɪɨɟɧɢɥɢɪɚɡɨɡɥɟɧ
Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɞɟɜɨɱɤɢ  ɬɚɤ ɫɟɛɹ ɧɟ
ɜɟɞɭɬɉɨɫɬɨɹɧɧɨɩɨɜɬɨɪɹɹɷɬɨɪɨɞɢ
ɬɟɥɢ ɩɪɢɜɢɜɚɸɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɧɵɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵɂɜɨɜɡɪɨɫɥɨɣɠɢɡɧɢ
ɜɵɪɨɫɲɢɣɭɠɟɦɚɥɶɱɢɤɛɭɞɟɬɜɨɫɩɪɢ
ɧɢɦɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɚɤɱɬɨɬɨɧɟɞɨɫɬɨɣɧɨɟɚɞɟɜɨɱɤɚɢɫ
ɩɵɬɵɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ©ɧɟ
ɠɟɧɫɤɨɣª ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ
ɧɨɭɛɪɚɧɧɨɣɤɜɚɪɬɢɪɵ
ɇɟ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɣɫɹ ɢɡɡɚ ɟɪɭɧɞɵ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɞɥɹɜɚɲɟɝɨɪɟɛɺɧɤɚɷɬɨɧɟ
ɟɪɭɧɞɚ Ⱦɚ ɟɝɨ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɬɪɨɢɬɶɫɹ
ɱɬɨ ɟɦɭ ɦɚɲɢɧɤɭ ɧɟ ɞɚɥɢ ɢɥɢ ɞɨɦ ɢɡ
ɤɭɛɢɤɨɜ ɪɚɫɫɵɩɚɥɫɹ ȼɟɞɶ ɜ ɟɝɨ ɦɚ
ɥɟɧɶɤɨɦ ɦɢɪɟ ɢɦɟɧɧɨ ɦɚɲɢɧɤɚ ɢ ɞɨ
ɦɢɤ  ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ
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ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɪɟɛɟɧɤɚ
ɜɵɪɢɫɤɭɟɬɟɩɨɬɟɪɹɬɶɟɝɨɞɨɜɟɪɢɟɢɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɢɧɟɭɡɧɚɬɶɨɞɪɭɝɢɯɫɨ
ɜɫɟɦɧɟɟɪɭɧɞɨɜɵɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯ
ɉɨɛɟɪɟɝɢ ɦɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɇɟɪɟɞɤɨ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɦɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɷɬɨ ɦɚɥɵ
ɲɚɦɇɨɩɨɣɦɢɬɟɪɚɧɨɢɥɢɩɨɡɞɧɨɜɫɟ
ɷɬɨɩɟɪɟɫɬɚɟɬɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɜɫɟɪɶɟɡ
ɤɚɤɜɫɤɚɡɤɟɩɪɨɩɚɫɬɭɯɚɢɜɨɥɤɨɜɂɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨɯɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ
ɦɚɦɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨ ɩɪɢɜɵɱɤɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɹ

ɇɟɬ ɷɬɨ ɦɵ ɧɟ ɤɭɩɢɦ  ɞɟɧɟɝ ɧɟɬ
ɞɨɪɨɝɨ  Ɍɹɠɟɥɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɦɚɥɵɲɭ
ɩɨɱɟɦɭɧɟɫɬɨɢɬɩɨɤɭɩɚɬɶɜɫɺɩɨɞɪɹɞ
ɇɨɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɟɫɥɢɭɦɚɦɵɢɥɢɩɚɩɵ
ɛɭɞɭɬɞɟɧɶɝɢ²ɦɨɠɧɨɤɭɩɢɬɶɜɦɚɝɚ
ɡɢɧɟɜɫɺɇɟɥɭɱɲɟɥɢɫɤɚɡɚɬɶ©ɬɚɤɚɹ
ɢɝɪɭɲɤɚɭɬɟɛɹɭɠɟɟɫɬɶª©ɲɨɤɨɥɚɞɚ
ɦɧɨɝɨɜɪɟɞɧɨªɊɟɛɟɧɨɤɞɨɥɠɟɧɩɨɧɢ
ɦɚɬɶɩɨɱɟɦɭɪɨɞɢɬɟɥɢɟɦɭɷɬɨɧɟɩɨ
ɤɭɩɚɸɬ
ɍ ɜɫɟɯ ɞɟɬɢ ɤɚɤ ɞɟɬɢ ɚ ɬɵ«
ɝɨɫɩɨɞɧɟɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɧɟɪɹɯɚ ɪɚɫɬɹɩɚ
ɢ ɬɩ ɇɟ ɧɚɞɨ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɹɪɥɵɤɢ ©ɜɟ
ɲɚɬɶªɧɚɞɟɬɟɣɗɬɨɩɨɧɢɠɚɟɬɫɚɦɨɨ
ɰɟɧɤɭɢɪɟɛɟɧɨɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɧɚɱɢ
ɧɚɟɬɢɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ

ɈɏɈɊɈɇȺɋɉȺȾɄɈȼɈȽɈɆȺɃɇȺ
ɇɨɬɚɪɿɭɫ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɚɞ
ɳɢɧɢ ɡɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɭɫɬɚɧɨɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ ɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɩɪɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɨɦɟɪɥɨɸ ɱɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɞɟ
ɧɟɦɚɽɧɨɬɚɪɿɭɫɚɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɪɝɚ
ɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɹɤɚ ɜɱɢ
ɧɹɽɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɿɞɿʀɜɠɢɜɚɸɬɶɡɚɯɨɞɿɜɞɨ
ɨɯɨɪɨɧɢɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨɦɚɣɧɚɤɨɥɢɰɟɩɨ
ɬɪɿɛɧɨ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿɜ ɜɿɞɤɚ
ɡɨɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜɚɛɨɞɟɪɠɚɜɢ
ɐɿɡɚɯɨɞɢɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹɧɢɦɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ
ɧɶɨ ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɧɨɬɚɪɿɭɫɚɦ
ɱɢɩɨɫɚɞɨɜɢɦɨɫɨɛɚɦɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ
ɦɚɣɧɚ ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟ
ɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶɧɨ
ɬɚɪɿɭɫɚ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɩɪɨɜɠɢɬɿɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨɨɯɨɪɨɧɢɫɩɚɞɤɨ
ɜɨɝɨɦɚɣɧɚ
ɍɪɚɡɿɨɞɟɪɠɚɧɧɹɜɿɞɫɭɞɭɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨ
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɨɦɟɪɥɨɸ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣɚɪɯɿɜɩɟɪɟɞɚɽɰɟɪɿɲɟɧɧɹɧɨ
ɬɚɪɿɭɫɭ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɞɥɹɜɠɢɬɬɹɡɚɯɨɞɿɜɡɨɯɨɪɨɧɢɫɩɚɞɤɨɜɨ
ɝɨɦɚɣɧɚəɤɳɨɭɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭɩɭɧɤɬɿɧɟ
ɦɚɽɧɨɬɚɪɿɭɫɚɬɚɤɟɪɿɲɟɧɧɹɩɟɪɟɞɚɽɬɶ
ɫɹɞɟɪɠɚɜɧɢɦɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɢɦɚɪɯɿɜɨɦɞɨ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɫɟɥɢɳ
ɧɨʀɱɢɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ
Ⱦɥɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɧɨ
ɬɚɪɿɭɫɢ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ
ɨɩɢɫ ɦɚɣɧɚ ɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɧɚ ɡɛɟɪɿ
ɝɚɧɧɹɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹɦɚɛɨɿɧɲɢɦɨɫɨɛɚɦ
ɏɪɚɧɢɬɟɥɿɨɩɿɤɭɧɢɬɚɿɧɲɿɨɫɨɛɢɹɤɢɦ
ɩɟɪɟɞɚɧɨɧɚɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɫɩɚɞɤɨɜɟɦɚɣɧɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɚ ɪɨɡɬɪɚɬɭ ɚɛɨ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɩɚɞɤɨ
ɜɨɝɨɦɚɣɧɚɚɬɚɤɨɠɲɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɡɚɩɨɞɿɹɧɿ ɡɛɢɬɤɢ  ɫɬ
Ɂɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɧɨɬɚɪɿɚɬª
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Ⱦɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸɽɩɢɫɶɦɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɳɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽɸ ɨɫɨɛɨɸ ɿɧɲɿɣ
ɨɫɨɛɿɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚɩɟɪɟɞɬɪɟɬɿ
ɦɢɨɫɨɛɚɦɢ
ɇɨɬɚɪɿɭɫɢɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ
ɫɤɥɚɞɟɧɿɜɿɞɿɦɟɧɿɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɚɛɨ
ɤɿɥɶɤɨɯɨɫɿɛɧɚɿɦ¶ɹɨɞɧɿɽʀɚɛɨɤɿɥɶɤɨɯ
ɨɫɿɛ ɿɡ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢ
ɦɢɞɿɹɦɢɹɤɿɧɚɥɟɠɢɬɶɭɱɢɧɢɬɢɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɨɜɿȾɿʀɹɤɿɧɚɥɟɠɢɬɶɜɱɢɧɢɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɚɜɨɦɿɪ
ɧɢɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɢ
ɦɢȾɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɜɿɞɿɦɟɧɿɤɿɥɶɤɨɯɨɫɿɛ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɚ ɧɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯɞɿɣɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɩɿɥɶ
ɧɨʀɦɟɬɢ

Ⱦɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶɧɚɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɜɱɢɧɟɧɢɣɥɢɲɟɨɫɨɛɢɫɬɨɞɨɜɿɪɢ
ɬɟɥɟɦ ɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦ ɧɟ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽɬɶɫɹ
ɍ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɫɹ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɿɦ¶ɹ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɚɛɨ
ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɝɨ
Ⱦɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɞɚɪɭɜɚɧɧɹɭɹɤɿɣɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɿɦɟɧɿ
ɨɛɞɚɪɨɜɭɜɚɧɨɝɨɽɧɿɤɱɟɦɧɨɸ
Ɉɫɨɛɚɹɤɚɛɚɠɚɽɜɢɞɚɬɢɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ
ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɞɿɽɡɞɚɬɧɨɸ ɇɚ
ɜɢɞɚɱɭ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɶɨɸ ɨɫɨɛɨɸ

ɡ  ɞɨ  ɪɨɤɿɜ  ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɛɨ ɧɟɪɭɯɨɦɨ
ɝɨ ɦɚɣɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɢɫɶɦɨɜɚ ɧɨ
ɬɚɪɿɚɥɶɧɨ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɚ ɡɝɨɞɚ ɛɚɬɶɤɿɜ
ɭɫɢɧɨɜɥɸɜɚɱɿɜ  ɚɛɨ ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ
ɞɨɡɜɿɥɨɪɝɚɧɭɨɩɿɤɢɿɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ
ɍ ɬɟɤɫɬɿ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɿɫɰɟ ɿ ɞɚɬɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɿɦɟɧɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɦɿɫɰɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɿ ɨɫɨɛɢ
ɹɤɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɚɜɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɜɢ
ɩɚɞɤɚɯɿɩɨɫɚɞɭɹɤɭɜɨɧɢɡɚɣɦɚɸɬɶɍ
ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɹɯɧɚɿɦ¶ɹɚɞɜɨɤɚɬɿɜɦɨɠɭɬɶ
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢɫɹʀɯɫɬɚɬɭɫɬɚɱɥɟɧɫɬɜɨɜɚɞ
ɜɨɤɚɬɫɶɤɨɦɭɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɿ
ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɞɚɧɚ
ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɰɢɜɿɥɶɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ əɤɳɨ ɫɬɪɨɤ
ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɜɨɧɚ
ɡɛɟɪɿɝɚɽɱɢɧɧɿɫɬɶɞɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹʀʀɞɿʀ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨɡɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸɩɪɢ
ɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ
ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ
ɨɫɨɛɨɸ ɹɤɚ ʀʀ ɜɢɞɚɥɚ ɜɿɞɦɨɜɢ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜɿɞ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɿɣ ɳɨ ɛɭɥɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɜɿɞɿɦɟɧɿɹɤɨʀɜɢɞɚ
ɧɨ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱ
ɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɹɤɿɣ ɜɢɞɚɧɚ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ
ɫɦɟɪɬɿ ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɜɢɞɚɥɚ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ʀʀ ɩɨɦɟɪɥɨɸ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ʀʀ
ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨɸɚɛɨɛɟɡɜɿɫɧɨɜɿɞɫɭɬɧɶɨɸ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹʀʀɰɢɜɿɥɶɧɨʀɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɉɨɫɜɿɞɱɟɧɿɧɨɬɚɪɿɭɫɚɦɢɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɡɚ ɧɢɦɢ ɩɪɢ
ɩɢɧɟɧɧɹʀɯɞɿʀɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɣ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜ ȯɞɢɧɨɦɭ ɪɟɽɫɬɪɿ ɞɨɜɿɪɟ
ɧɨɫɬɟɣ
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ɋɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹɦ ɽ ɩɟɪɟɯɿɞ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɫɩɚɞɳɢɧɢ  ɜɿɞ ɮɿɡɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ɹɤɚ ɩɨɦɟɪɥɚ ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹ  ɞɨ
ɿɧɲɢɯɨɫɿɛ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿɜ ɋɩɚɞɤɭɜɚɧ
ɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ ɚɛɨ ɡɚ
ɡɚɤɨɧɨɦ
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭɫɿ
ɩɪɚɜɚɬɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɳɨɧɚɥɟɠɚɥɢɫɩɚɞ
ɤɨɞɚɜɰɟɜɿ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɚɞ
ɳɢɧɢɿɧɟɩɪɢɩɢɧɢɥɢɫɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɣɨɝɨ
ɫɦɟɪɬɿɇɟɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɫɩɚɞɳɢ
ɧɢ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɳɨ ɧɟɪɨɡɪɢɜ
ɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɫɨɛɨɸ ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ
ɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɶɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɯɬɚɩɪɚ
ɜɨ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɚɛɨʀɯɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɪɚ
ɜɨ ɧɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɡɚɜɞɚɧɨʀ
ɤɚɥɿɰɬɜɨɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɚɥɿɦɟɧɬɢ ɩɟɧɫɿɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɿɡɚɤɨɧɨɦɩɪɚɜɚɬɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɨɫɨ
ɛɢ ɹɤ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ ɚɛɨ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɹɤɳɨ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɽɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦ
ɡɣɨɝɨɨɫɨɛɨɸɿɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɧɚ
ɧɟ ɿɧɲɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɋɩɚɞɳɢɧɚ ɜɿɞɤɪɢ
ɜɚɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɦɟɪɬɿ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ʀʀ ɩɨɦɟɪɥɨɸ ɑɚɫɨɦ ɜɿɞ
ɤɪɢɬɬɹɫɩɚɞɳɢɧɢɽɞɟɧɶɫɦɟɪɬɿɨɫɨɛɢ
ɚɛɨ ɞɟɧɶ ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɨɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɪɥɨɸ
ɋɩɚɞɤɨɽɦɰɹɦɢ ɡɚ ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ ɿ ɡɚ ɡɚ
ɤɨɧɨɦɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɮɿɡɢɱɧɿɨɫɨɛɢɹɤɿ
ɽɠɢɜɢɦɢɧɚɱɚɫɜɿɞɤɪɢɬɬɹɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɚɬɚɤɨɠɨɫɨɛɢɹɤɿɛɭɥɢɡɚɱɚɬɿɡɚɠɢɬɬɹ
ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹɿɧɚɪɨɞɠɟɧɿɠɢɜɢɦɢɩɿɫɥɹ
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɫɩɚɞɳɢɧɢȺɬɚɤɨɠɸɪɢɞɢɱ
ɧɿ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɩɨɜɿɬɭ
ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹɚɛɨɜɿɞɦɨɜɢɜɿɞɩɪɢɣɧɹɬ
ɬɹ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹɦɢ ɧɟɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɫɿɽʀ

ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ  ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹ ɦɚɸɬɶ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɡɝɿɞɧɨ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɚɞɤɭ
ɜɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɞɟɧɶ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɚɞ
ɳɢɧɢɇɟɦɚɸɬɶɩɪɚɜɚɧɚɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɢ ɹɤɿ ɭɦɢɫɧɨ ɩɨɡɛɚɜɢɥɢ ɠɢɬɬɹ
ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹɱɢɛɭɞɶɤɨɝɨɡɦɨɠɥɢɜɢɯ
ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿɜ ɚɛɨ ɜɱɢɧɢɥɢ ɡɚɦɚɯ ɧɚ
ʀɯɧɽɠɢɬɬɹɹɤɿɭɦɢɫɧɨɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɥɢ
ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɟɜɿɫɤɥɚɫɬɢɡɚɩɨɜɿɬɜɧɟɫɬɢ
ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɦɿɧɢ ɚɛɨ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɡɚɩɨɜɿɬ

ɿ ɰɢɦ ɫɩɪɢɹɥɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɫɚɦɢɯ ɱɢ ɜ ɿɧɲɢɯ
ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɫɩɪɢɹɥɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ʀɯɧɶɨʀ
ɱɚɫɬɤɢ ɭ ɫɩɚɞɳɢɧɿ ɛɚɬɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɞɢ
ɬɢɧɢɳɨɞɨɹɤɨʀɜɨɧɢɛɭɥɢɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯɩɪɚɜɿʀɯɧɿɩɪɚɜɚɧɟɛɭɥɢ
ɩɨɧɨɜɥɟɧɿɧɚɱɚɫɜɿɞɤɪɢɬɬɹɫɩɚɞɳɢɧɢ
ɛɚɬɶɤɢ ɭɫɢɧɨɜɥɸɜɚɱɿ  ɬɚ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿ
ɞɿɬɢ ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɿ ɚɬɚɤɨɠɿɧɲɿɨɫɨɛɢ
ɹɤɿ ɭɯɢɥɹɥɢɫɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡ
ɤɭɳɨɞɨɭɬɪɢɦɚɧɧɹɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹɹɤɳɨ
ɰɹɨɛɫɬɚɜɢɧɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɫɭɞɨɦɨɞɧɚ
ɩɿɫɥɹɨɞɧɨʀɨɫɨɛɢɲɥɸɛɦɿɠɹɤɢɦɢɽ
ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɡɚ ɪɿ
ɲɟɧɧɹɦɫɭɞɭ
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ɋɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɽ ɜɨɥɟɜɢɹɜ
ɥɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢ ɹɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ Ɂɚ
ɫɜɨɽɸɸɪɢɞɢɱɧɨɸɩɪɢɪɨɞɨɸɰɟɜɨɥɟ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ  ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɩɪɚɜɨɱɢɧ
ɋɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢɬɟɥɟɦ
ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɬɚ ɜɿɞɨɦɢɯ ɣɨɦɭ ɬɪɟɬɿɯ
ɨɫɿɛɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚɩɟɪɟɞɹɤɢɦɢ
ɜɢɞɚɧɚɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ
ɓɨɛ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɞɨɜɿɪɢ
ɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɞɨɜɿɪɟ
ɧɨɫɬɿ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɮɨɪɦɚɬɚɤɨɝɨɩɨɜɿɞɨɦ
ɥɟɧɧɹ ɚɥɟ ɞɥɹ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɚ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ Ɍɚ
ɤɨɠɦɨɠɥɢɜɚɩɟɪɟɞɚɱɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɡɚ
ɹɜɢ ɩɪɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ
ɧɨɬɚɪɿɭɫɚ
Ⱦɿɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨ
ɦɟɧɬ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɨɸ ɹɤɿɣ ɜɢɞɚɧɚ
ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɤɚ
ɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ Ⱦɿɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ
ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɪɚɧɿɲɟ ɰɶɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ
ɹɤɳɨ ɨɫɨɛɚ ɹɤɿɣ ɜɢɞɚɧɚ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ
ɞɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦ
ɥɟɧɧɹɿɧɲɢɦɱɢɧɨɦɞɿɡɧɚɥɚɫɶɩɪɨɫɤɚ
ɫɭɜɚɧɧɹɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ
ɇɨɬɚɪɿɭɫ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɧɨ
ɬɚɪɿɚɥɶɧɢɦ ɚɪɯɿɜɨɦ ɩɪɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɿ
ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɚɛɨ
ɩɟɪɟɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɪɨɛɢɬɶ ɩɪɨ ɰɟ ɜɿɞ
ɦɿɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɭ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɳɨ
ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɧɨɬɚɪɿɭɫɚ ɭ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɚɪɯɿɜɿ ɿ
ɜɿɞɦɿɬɤɭ ɜ ɪɟɽɫɬɪɿ ɞɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɧɨ
ɬɚɪɿɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ əɤɳɨ ɨɫɨɛɚ ɹɤɚ ɜɢ
ɞɚɥɚ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɫɬɶ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ

ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɳɨ ɽ ɭ ɧɟʀ ɬɨ ɧɚɩɢɫ ɩɪɨ
ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɞɨɪɭ
ɱɟɧɧɹɪɨɛɢɬɶɫɹɿɧɚɰɶɨɦɭɩɪɢɦɿɪɧɢɤɭ
ɩɿɫɥɹɱɨɝɨɜɿɧɪɚɡɨɦɿɡɡɚɹɜɨɸɞɨɞɚɽɬɶ
ɫɹ ɞɨ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚ ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ
ɫɩɪɚɜɚɯ ɧɨɬɚɪɿɭɫɚ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɧɨ
ɬɚɪɿɚɥɶɧɨɦɭɚɪɯɿɜɿ

Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɱɿɬɤɨ ɪɟ
ɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɞɿʀ ɧɨɬɚɪɿɭɫɚ ɩɪɢ ɨɞɟɪ
ɠɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟ
ɧɨɫɬɿɩɨɫɜɿɞɱɟɧɨʀɰɢɦɠɟɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦ
Ɍɚɤɨɠ ɞɨɜɿɪɢɬɟɥɶ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɡɜɟɪɧɭ
ɬɢɫɹ ɞɨ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ ɧɨɬɚɪɿɭɫɚ
ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɭ ɧɚ
ɡɚɹɜɿ ɩɪɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɞɚɧɨʀ
ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ ɬɚɤɚ ɡɚɹɜɚ
ɚɞɪɟɫɭɽɬɶɫɹ ɧɨɬɚɪɿɭɫɭ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɢɜ
ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɣɨɝɨ
ɚɞɪɟɫɭ ɞɨɜɿɪɢɬɟɥɟɦ Ⱥɥɟ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚ
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɧɚɞ
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ
ɧɨɬɚɪɿɭɫɚ ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɢɜ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɨ ɳɨɛ ɫɚɦ ɧɨɬɚɪɿɭɫ ɹɤɢɣ ɡɚ
ɫɜɿɞɱɢɜɩɿɞɩɢɫɞɨɜɿɪɢɬɟɥɹɧɚɩɨɜɿɞɨɦ
ɥɟɧɧɿɩɪɨɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿɜɿɞ
ɩɪɚɜɢɜʀʀɚɞɪɟɫɚɬɭ
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Ɇɨɬɢɜɚɰɿɽɸ ɭɱɚɫɬɿ ɧɚɣɦɚɱɚ ɭ ɞɨ
ɝɨɜɿɪɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɧɚɣɦɭɽɸɪɢɞɢɱ
ɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ
ɡɦɚɣɧɚɜɥɚɫɧɢɤɨɦɹɤɨɝɨɜɿɧɧɟɽɤɨ
ɪɢɫɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɩɥɨ
ɞɢ ɿ ɞɨɯɨɞɢ Ɉɞɧɚɤ ɞɚɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɱɚɫɨɜɢɦɢ ɦɟɠɚɦɢ ɳɨ ɛɟɡ
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɥɟɝɚɥɶɧɢɦ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚɣɦɭ ɨɫɤɿɥɶ
ɤɢ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚɣɦɭ ɨɪɟɧɞɢ  ɧɚɣ
ɦɨɞɚɜɟɰɶ ɩɟɪɟɞɚɽ ɚɛɨ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɧɚɣɦɚɱɟɜɿ ɦɚɣɧɨ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭ
ɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɬɚ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ȱɡ
ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɫɥɿɞɭɽ ɳɨ ɧɚɣɦɚɱ
ɡɚɰɢɦɞɨɝɨɜɨɪɨɦɧɚɛɭɜɚɽɫɬɚɬɭɫɭɬɢ
ɬɭɥɶɧɨɝɨɜɨɥɨɞɿɥɶɰɹɧɚɩɟɜɧɢɣɫɬɪɨɤ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɦɨɜ
ɥɟɧɿɫɬɸ ɫɬɨɪɿɧ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚ ʀɯ ɜɨɥɟɸ
ɩɪɨ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ Ɍɚɤɢɦ ɱɢ
ɧɨɦ ɭɦɨɜɚ ɩɪɨ ɫɬɪɨɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɦɚɣɧɨɦ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɭɬɬɸ ɫɚɦɢɯ ɜɿɞ
ɧɨɫɢɧɧɚɣɦɭ
ɉɪɨɬɟɡɚɪɚɡɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɜɢɪɿɲɟɧɨ
ɩɢɬɚɧɧɹɱɢɽɫɬɪɨɤɿɫɬɨɬɧɨɸɭɦɨɜɨɸ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚɣɦɭ Ɍɚɤ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɨɹɫ
ɧɟɧɶɬɨɝɨɳɨɫɬɪɨɤɧɟɫɥɿɞɜɢɡɧɚɱɚɬɢ
ɿɫɬɨɬɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɰɶɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨ
ɬɪɿɛɧɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɚɧ
ɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭɧɚɣɦɭɛɟɡɜɤɚɡɿɜɤɢɫɬɪɨɤɭ
ɣɨɝɨɞɿʀ
Ɂɚɤɪɿɩɥɸɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɚɧ
ɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚɣɦɭ ɛɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɣɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶ ɜɨɞɧɨɱɚɫ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɚɣɧɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɝɪɚɧɢɱɧɿ  ɫɬɪɨɤɢ ɞɨɝɨ
ɜɨɪɭ Ɍɚɤɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɡɿ
ɫɩɥɢɜɨɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɹɤɳɨ
ɞɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɠɨɞɧɚ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ

ɧɟ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɶ ɜɿɞ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɉɪɨɬɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶ ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽ ɧɚɣɦɚɱɚ ɿ
ɧɚɣɦɨɞɚɜɰɹ ɩɪɚɜɚ ɞɨɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɩɪɨ
ɫɬɪɨɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɦ ɹɤɢɣ ɽ
ɦɟɧɲɬɪɢɜɚɥɢɦɡɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɚɥɟ
ɨɛɦɟɠɭɽ ɧɚɣɦɚɱɚ ɭ ɩɪɚɜɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧ
ɧɹɦɚɣɧɨɦɧɚɬɨɣɜɢɩɚɞɨɤɹɤɳɨɫɬɪɨɤ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚɣɦɭ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɪɨɤ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɭɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɞɨɝɨɜɿɪɜɜɚ
ɠɚɽɬɶɫɹ ɭɤɥɚɞɟɧɢɦ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɳɨ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɽɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭɫɬɪɨɤɭ

ȼɬɿɦɧɟɭɜɫɿɯɜɢɞɚɯɞɨɝɨɜɨɪɭɧɚɣ
ɦɭ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚ
ɬɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɭ ɭ ɜɤɚɡɚɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɉɪɢɱɢɧɚ ɰɶɨɦɭ ± ɧɟɨɛ
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɫɬɪɨɤ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦɚɣɧɨɦɃɞɟɬɶɫɹɩɪɨɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɱɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɪɨɤɭɹɤɿɫɬɨɬ
ɧɨʀɭɦɨɜɢɬɢɯɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɦɚɣɧɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɤɨɪɢ
ɫɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɧɚɣɦɚɱɟɦɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
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ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɹɤɟ
ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɫɬɚɜɢ ɿɩɨɬɟɤɢ  ɚɛɨ
ɚɪɟɲɬɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɨɮɨɪɦɥɸɽɬɶ
ɫɹ ɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦ ɡɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ
ɰɶɨɝɨ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢ
ɞɚɱɿɧɚɛɭɜɚɱɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɫɜɿɞɨɰɬɜɚ
ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɡɚɫɬɚɜ
ɥɟɧɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɧɚ ɚɭɤɰɿɨɧɿ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ
ɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɤɬɚ ɤɨɩɿʀ ɡɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɫɭɞɞɟɸ ɚɤɬɚ  ɩɪɨ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɣ ɚɭɤɰɿɨɧ ɋɤɥɚɞɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚ
ɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɿɨɧɭ ɚɤɬ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ
ɚɭɤɰɿɨɧ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɬɚɪɿɭɫɭɹɤɢɣɜɱɢɧɢɜɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɧɚ
ɩɢɫ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɬɹɝ
ɧɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɫɬɚɜɥɟɧɟ ɦɚɣɧɨ ɚɛɨ ɹɤɢɣ
ɩɪɢɣɧɹɜɪɿɲɟɧɧɹȺɤɬɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɚɭɤɰɿɨɧɭ ɳɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɨɬɚɪɿɭɫɭ ɧɚ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɚɽɦɿɫɬɢɬɢɬɚɤɭɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɸ
ɤɢɦɤɨɥɢɿɞɟɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹɚɭɤɰɿɨɧ
 ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɤɨɪɨɬɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɦɚɣɧɚ
 ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɣ ɨɫɬɚɬɨɱɧɭ ɰɿɧɭ ɪɟɚɥɿ
ɡɚɰɿʀɦɚɣɧɚ
 ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɿɦ¶ɹ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɧɚɡɜɭ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ  ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɣɨɝɨ
ɚɞɪɟɫɭ
 ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɿɦ¶ɹ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɧɚɡɜɭ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɚɞɪɟɫɭɩɨɤɭɩɰɹ
ɫɭɦɭɜɧɟɫɟɧɭɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦɚɭɤɰɿɨ
ɧɭɡɚɩɪɢɞɛɚɧɟɦɚɣɧɨ
Ⱦɨɚɤɬɚɞɨɞɚɽɬɶɫɹɫɩɢɫɨɤɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɚɭɤɰɿɨɧɭ ɉɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɚɭɤɰɿɨɧɿ
ɦɚɣɧɚ ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜ ɚɤɬɿ
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɸɸɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ
ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɧɚ ɦɚɣɧɨ

ɧɚɡɜɚɩɪɚɜɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɚɤɢɦɜɢɞɚɧɢɣɩɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɞɥɹɧɨ
ɬɚɪɿɭɫɿɜ ɭɤɚɡɭɜɚɬɢ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɿɦ¶ɹ ɩɨ
ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɧɚɡɜɭ ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɬɨɪɢ
ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ  ɞɚɬɚ ɜɢɞɚɱɿ
ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹɧɨɦɟɪɡɚɪɟɽɫɬɪɨɦɨɪɝɚɧ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɚɬɚɿɧɨɦɟɪɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
əɤɳɨɩɪɢɥɸɞɧɿɬɨɪɝɢ ɚɭɤɰɿɨɧ ɨɝɨ
ɥɨɲɟɧɨ ɬɚɤɢɦɢ ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɨ
ɬɚɪɿɭɫɜɢɞɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɫɜɿɞɨɰɬɜɨɩɪɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɭɦɚɣɧɚɫɬɹɝɭɜɚɱɟɜɿɜɪɚɯɭɧɨɤ
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹɛɨɪɝɭɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɫɤɥɚɞɟɧɨ
ɝɨ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɤɬɚ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɳɨ
ɩɪɢɥɸɞɧɿ ɬɨɪɝɢ ɚɭɤɰɿɨɧ  ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɢ
ɫɹȼɚɤɬɿɩɪɨɬɟɳɨɩɪɢɥɸɞɧɿɬɨɪɝɢ
ɚɭɤɰɿɨɧ ɧɟɜɿɞɛɭɥɢɫɹɦɚɽɛɭɬɢɡɚɡɧɚ
ɱɟɧɨ
ɤɢɦɤɨɥɢɿɞɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹɩɪɢɥɸɞ
ɧɿɬɨɪɝɢ ɚɭɤɰɿɨɧ 
ɤɨɪɨɬɤɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚɣɧɚ
ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɿɦ¶ɹ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɧɚɣɦɟ
ɧɭɜɚɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɦɿɫɰɟɩɪɨ
ɠɢɜɚɧɧɹɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɩɨɤɭɩɰɹ
ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɿ ɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɢ ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ ɩɪɚɜɨ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɧɚ ɦɚɣɧɨ ɧɚɡɜɚ
ɩɪɚɜɨɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɢɦ
ɜɢɞɚɧɢɣ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɧɨɬɚɪɿɭɫɿɜ
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɿɦ¶ɹ ɩɨ ɛɚɬɶ
ɤɨɜɿɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɢɣɨɤɪɭɝ ɞɚɬɚɜɢɞɚɱɿ
ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹɧɨɦɟɪɡɚɪɟɽɫɬɪɨɦɨɪɝɚɧ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɞɚɬɚ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
ɩɿɞɫɬɚɜɢɡɹɤɢɯɩɪɢɥɸɞɧɿɬɨɪɝɢ ɚɭɤ
ɰɿɨɧ ɧɟɜɿɞɛɭɥɢɫɹ
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ɍɪɹɞɨɦ ɭɯɜɚɥɟɧɨ ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɫɚɧɚɬɨɪ
ɧɨɤɭɪɨɪɬɧɢɦ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɦɢ ɩɭɬɿɜɤɚɦɢ
ɧɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɤɭɪɨɪɬɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ
ɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɿɧɜɚɥɿɞɢ ɜɿɣɧɢ ɡ ɱɢɫɥɚ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚ
ɰɿʀɭɱɚɫɧɢɤɢɛɨɣɨɜɢɯɞɿɣɹɤɿɛɟɡɩɨ
ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɧɹɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀ
Ɉɪɝɚɧɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟ
ɥɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɢɦɢ ɩɭɬɿɜɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɜ ɩɨɪɹɞ
ɤɭ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɜ ɦɿɪɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɩɭɬɿɜɨɤɚɫɚɦɟ
  ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ  ɳɨɪɨɤɭ
ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɞɟɧɶ
 ɿɧɜɚɥɿɞɿɜɜɿɣɧɢɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɨɳɨ
ɪɨɤɭɫɬɪɨɤɨɦɧɚɞɟɧɶ
  ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɿɡ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ ɧɟ
ɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɬɪɚɜɦ ɿ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ ɯɪɟɛɬɚ ɬɚ ɫɩɢɧɧɨ
ɝɨ ɦɨɡɤɭ  ² ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɧɢɯ ȱ ɬɚ ȱȱ ɝɪɭɩɢ 
ɞɨ ɫɚɧɚɬɨɪɿʀɜ ɫɩɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ
ɡ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ  ɞɧɿɜ ȱȱȱ
ɝɪɭɩɢ  ɞɨ ɫɚɧɚɬɨɪɿʀɜ ɧɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɡ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ
ɞɟɧɶ
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ȺɌɈ ɡɚ
ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɭ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɤɭɪɨɪɬɧɭ
ɩɭɬɿɜɤɭ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɧɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ Ⱦɥɹ ɜɡɹɬɬɹ ɧɚ ɨɛɥɿɤ ɞɥɹ
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɭɬɿɜɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤ ɛɨɣɨɜɢɯ
ɞɿɣ ɚɛɨ ɿɧɜɚɥɿɞ ɜɿɣɧɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ

ɹɤɨɝɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɭɱɚɫɬɸ ɜ ɚɧɬɢɬɟ
ɪɨɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɚ ɡɚ
ɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚ
ɬɚɤɿ ɳɨ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɹ ɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ
ɨɤɭɩɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɱɢ ɪɚɣɨɧɿɜ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀ
ɡɚɮɚɤɬɢɱɧɢɦɦɿɫɰɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɨɞɨɞɨɜɿɞɤɢɩɪɨɜɡɹɬɬɹɧɚɨɛɥɿɤ
ɨɫɨɛɢɹɤɚɩɟɪɟɦɿɳɭɽɬɶɫɹɡɬɢɦɱɚɫɨɜɨ
ɨɤɭɩɨɜɚɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢɚɛɨɪɚɣ
ɨɧɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ
ɨɩɟɪɚɰɿʀ
Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɭɬɿɜɤɢ ɧɚ ɫɚɧɚɬɨɪ
ɧɨɤɭɪɨɪɬɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨ
ɞɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɹɜɭ ɦɟ
ɞɢɱɧɭ ɞɨɜɿɞɤɭ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɡɚɮɨɪɦɨɸʋɨɤɨɩɿɸɩɨɫɜɿɞɱɟɧ
ɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɚɛɨ ɿɧɜɚɥɿɞɚ
ɜɿɣɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɛɟɡ
ɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜ
ɪɚɣɨɧɚɯʀʀɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
Ɇɟɲɤɚɧɰɹɦ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɐɟɧɬɪɭ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɨɫɥɭɝ©ɉɪɨɡɨɪɢɣ
ɨɮɿɫª ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ɪɚɣɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɦ  ȼɿɧɧɢɰɹ ɜɭɥ ɪɿɱɱɹ ȼ
©ɉɪɨɡɨɪɨɦɭ ɨɮɿɫɿª ɬɚɤɨɠ  ɦɨɠɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɲɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ
ɩɢɬɚɧɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭ
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Ʌɐɢɛɚ

ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɪɚɰɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀɊȾȺ
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ɐɭɤɪɨɜɢɣɞɿɚɛɟɬ²ɨɞɧɟɡɧɚɣɩɨɲɢ
ɪɟɧɿɲɢɯɿɧɚɠɚɥɶɩɨɤɢɧɟɜɢɥɿɤɨɜɧɢɯ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ȼɨɧɨ ɜɿɞɨ¤ɦɟ ɥɸɞɫɬɜɭ
ɡ ɞɚɜɧɿɯ ɱɚɫɿɜ ɍ ɫɚɦɢɯ ɯɜɨɪɢɯ ɬɚ ɛɚ
ɝɚɬɶɨɯɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣɜɢɧɢɤɚɽɡɚɩɢɬɚɧɧɹ
ɳɨɛɭɥɨɜɿɞɨɦɨɩɪɨɰɟɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɿ
ɹɤ ɣɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɥɢ ɜ ɬɿ ɞɚɥɟɤɿ ɱɚɫɢ ɋɭ
ɱɚɫɧɿɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɯɜɨɪɨɛɢɞɨɿɫɬɨɪɢɱ
ɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚ
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ʀʀ ɜɢɤɨɩɧɢɯ ɨɫɬɚɧɤɿɜ ȼɨɧɢ
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɳɨɜɠɟɩɟɪɜɿɫɧɿ
ɥɸɞɢɬɚʀɯɧɚɳɚɞɤɢɫɬɪɚɠɞɚɥɢɜɿɞɛɚ
ɝɚɬɶɨɯɯɜɨɪɨɛɬɚɬɪɚɜɦ²ɩɟɪɟɥɨɦɿɜɬɚ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɤɿɫɬɨɤ ʀɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱ¤ɧɢɯ
ɧɚɪɨɫɬɿɜ ɟɤɡɨɫɬɨɡɢ  ɨɫɬɟɨɦɿɽɥɿɬɿɜ ɿ
ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɭɪɚɠɟɧɶ ɤɿɫɬɤɨɜɨɫɭɝɥɨ
ɛɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɈɫɤɿɥɶɤɢɜɢɜɱɟɧɧɹɤɿɫɬ
ɤɨɜɢɯɨɫɬɚɧɤɿɜɧɟɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɩɟɜɧɟɧɨ
ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
ɨɪɝɚɧɿɜɰɿɜɿɞɨ¤ɦɨɫɬɿɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚ
ɬɢ ɿ ɹɤ ɧɟɩɪɹɦɟ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɞɚɜɧɶɨʀ ɩɨ
ɲɢɪɟɧɨɫɬɿɬɚɤɨɠɿɧɲɢɯɜɢɞɿɜɩɚɬɨɥɨɝɿʀ
ɥɸɞɢɧɢɿɡɜɢɫɨɤɨɸɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɣɰɭ
ɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɛɟɬɭ ɋɥɿɞ ɨɞɧɚɤ ɡɚɭɜɚɠɢ
ɬɢ ɳɨ ɯɨɱɚ ɞɿɚɛɟɬ ɜɿɞɨɦɢɣ ɭɠɟ ɩɨɧɚɞ
ɪɨɤɿɜɲɜɢɞɲɟɡɚɜɫɟɜɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿ
ɱɚɫɢ ɜɿɧ ɧɟ ɛɭɜ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ ɹɤɢɦ ɫɬɚɜ ɜ ɩɨɞɚɥɶ
ɲɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ;,;²;;, ɫɬ Ɇɨɠ
ɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɨʀ ɩɨɲɢɪɟɧɨɫɬɿ ɞɿɚɛɟɬɭ
ɜɚɧɬɢɱɧɿɱɚɫɢɛɭɜɜɥɚɫɬɢɜɢɣɞɥɹɛɿɥɶ
ɲɨɫɬɿɩɪɨɫɬɢɯɥɸɞɟɣɪɭɯɥɢɜɢɣɫɩɨɫɿɛ
ɠɢɬɬɹɮɿɡɢɱɧɚɩɪɚɰɹɨɛɦɟɠɟɧɟɯɚɪɱɭ
ɜɚɧɧɹɬɨɳɨ
ȱɫɬɨɪɿɸ
ɞɿɚɛɟɬɨɥɨɝɿʀ
ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɩɨɞɿɥɹɬɢ ɧɚ ɞɨɿɧɫɭɥɿɧɨɜɢɣ ɿ ɩɿɫɥɹɿɧ
ɫɭɥɿɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɬɢɦ
ɫɚɦɢɦ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɫɭɥɿɧɭ ɚ
ɡɝɨɞɨɦɿɩɟɪɨɪɚɥɶɧɢɯɰɭɤɪɨɡɧɢɠɭɸɱɢɯ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ  ɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚ
ɛɟɬɭɣɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨʀɡɦɿɧɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɿɫɩɨɫɨɛɭɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹɬɢɯɯɬɨ
ɫɬɪɚɠɞɚɽɜɿɞɰɶɨɝɨɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɍɠɟ
ɩɟɪɲɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɞɿɣɲɥɢɞɨɧɚɲɢɯ

ɞɧɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɩɪɨɬɟɳɨɳɟɜɩɟɪɿɨɞɟɦɩɿɪɢɱɧɨʀɦɟ
ɞɢɰɢɧɢɜɚɧɬɢɱɧɨɦɭɫɜɿɬɿɿɡɚɱɚɫɿɜɋɟ
ɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹɞɿɚɛɟɬɛɭɜɞɨɛɪɟɜɿɞɨɦɨɸ
ɩɚɬɨɥɨɝɿɽɸɳɨɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɬɪɚɩɥɹɥɚ
ɫɹ ɫɟɪɟɞ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɰɶɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɳɨ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ ɿ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɜɢɫɧɚɠɥɢɜɨʀ ɫɢɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɝɢ ɡ ɱɚɫɬɢɦ
ɫɟɱɨɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ
ɬɨɳɨ ɨɩɢ¤ɫɚɧɿɜɱɢɫɥɟɧɧɢɯɞɠɟɪɟɥɚɯ
ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ ɦɟɞɢɰɢɧɭ ɬɢɯ
ɱɚɫɿɜ

ȼ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɿɚɛɟɬɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ
ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɿɞɨɦɢɣ ɥɿɤɚɪ ɿ ɮɿɥɨɫɨɮ Ⱥɪɟ
ɬɟɣ ɹɤɢɣ ɠɢɜ ɭ ɤɿɧɰɿ ȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɧɟ
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤ Ƚɿɩɩɨɤɪɚɬɚ Ⱥɪɟɬɟɣ ɛɭɜ
ɜɿɞɨɦɢɣ ɫɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɹɤ ɤɪɚɳɢɣ ɩɿɫ
ɥɹ Ƚɿɩɩɨɤɪɚɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɯɜɨɪɨɛ ȼɿɧ
ɩɟɪɲɢɣ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɿ ɨɛ¶ɽɞɧɚɜ
ɫɭɤɭɩ¤ɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɨɩɢɫɚɧɢɯ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɡɧɚɤ ɯɜɨɪɨɛɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜɲɢ ɧɚɡɜɭ ©ɞɿɚɛɟɬª ɜɿɞ ɝɪ
GLDEDLQR ² ɩɪɨɯɨɞɠɭ ɤɪɿɡɶ  Ɍɚɤɨɸ
ɛɭɥɚɣɧɚɡɜɚɫɢɮɨɧɚɧɚɪɢɦɫɶɤɨɦɭɚɤ
ɜɟɞɭɰɿ ɱɟɪɟɡ ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɥɢɥɚɫɹ
ɜɨɞɚ Ⱥɪɟɬɟɣ ɬɚɤ ɨɩɢɫɭɽ ɰɟ ɡɚ¤ɯɜɨɪɸ
ɜɚɧɧɹ©Ⱦɿɚɛɟɬ²ɠɚɯɥɢɜɟɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ
ɳɨ ɪɨɡɱɢɧɹɽ ɩɥɨɬɶ ɭ ɫɟɱɭ ɉɚɰɿɽɧɬɢ
ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɹɸɱɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜɨɞɭ ɛɟɡ
ɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɹɤ ɤɪɿɡɶ ɜɿɞɤɪɢɬɿ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɿ ɬɪɭɛɢ ɀɢɬɬɹ ɤɨɪɨɬɤɟ
ɧɟ¤ɩɪɢɽɦɧɟ ɣ ɧɟɫɬɟɪɩɧɟ ɫɩɪɚɝɚ ɧɟ
ɜɬɨɥɢɦɚ ɩɪɢɣɨɦ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚɞɦɿɪɧɢɣ ɿ
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɫɟɱɿ ɱɟɪɟɡ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɟɱɨɜɟ ɜɢɫɧɚ
ɠɟɧɧɹ ɇɿɳɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɬɪɢɦɚɬɢ ʀɯ

22

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

ɜɿɞ ɩɪɢɣɨɦɭ ɪɿɞɢɧɢ ɣ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɫɟɱɿ
əɤɳɨ ɧɟɧɚɞɨɜɝɨ ɜɨɧɢ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɜɿɞ ɩɪɢɣɨɦɭ ɪɿɞɢɧɢ ɭ ɧɢɯ ɩɟɪɟɫɢɯɚɽ
ɜ ɪɨɬɿ ɲɤɿɪɚ ɬɚ ɫɥɢɡɨɜɿ ɫɬɚɸɬɶ ɫɭɯɢ
ɦɢ ɭ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɭɞɨɬɚ
ɜɨɧɢ ɡɛɭɞɠɟɧɿ ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ
ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ ɝɢɧɭɬɶ ɉɪɢ ɰɿɣ ɯɜɨ
ɪɨɛɿ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɭɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɢɪɤɢ ɿ
ɫɟɱɨɜɢɣ ɦɿɯɭɪ ɛɨ ɯɜɨɪɢɣ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ
ɩɪɢɩɢɧɹɽ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɫɟɱɭª ɇɟ ɞɚɸɱɢ
ɬɨɱɧɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɜɧɢɣ ɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɨɫɧɨɜ
ɧɢɯ ɣɨɝɨ ɨɡɧɚɤ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ
ɪɢɦɫɶɤɢɣ ɥɿɤɚɪɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɫɬ Ⱥɜɥ
Ʉɨɪɧɟɥɿɣɐɟɥɶɫ ȱɫɬɧɟ ɚɜɬɨɪɜɨɫɶ
ɦɢɤɧɢɝ©ɉɪɨɥɿɤɚɪɫɶɤɭɫɩɪɚɜɭ 'HUH
PHGLFD ª Ɉɞɧɚɤ ɨɩɢɫɭɸɱɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢ
ɞɿɚɛɟɬɭɧɿɐɟɥɶɫɧɿȺɪɟɬɟɣɧɿɄɥɚɜɞɿɣ
Ƚɚɥɟɧ  ɪɪ ɧɟ  ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚ
ɥɢ ɰɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɩɿɞ
ɲɥɭɧɤɨɜɨʀ ɡɚɥɨɡɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɣɨɝɨ
ɹɤ ©ɧɟɬɪɚɜɥɟɧɧɹ ɲɥɭɧɤɚª ©ɚɬɨɧɿɸ
ɧɢɪɨɤª ©ɫɟɱɨɜɢɣ ɩɪɨɧɨɫ ² GLDUUKHD
XULQRVD Ʉ Ƚɚɥɟɧ  ȱɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ
ɥɿɤɚɪɿɜɞɨɫɢɬɶɞɨɤɥɚɞɧɨɨɩɢɫɭɽɞɿɚɛɟɬ
ɿɩɪɢɣɨɦɢɣɨɝɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜɟɥɢɤɢɣȺɜɿ
ɰɟɧɧɚ²ȺɛɭȺɥɿȱɛɧɋɿɧɚ  
ɹɤɢɣ ɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɜ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɡ ɯɜɨ
ɪɨɛɨɸ ɧɢɪɨɤ ɧɟ ɡɞɚɬɧɢɯ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɜɨɥɨɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɍ ɫɜɨɽɦɭ ©Ʉɚɧɨɧɿ
ɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀɧɚɭɤɢª ɪ ɜɿɧɧɚɡɜɚɜ
ɞɿɚɛɟɬ ©ɩɨɝɚɧɨɸ ɯɜɨɪɨɛɨɸª ɍ ɱɢɫɥɿ
ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ  ɞɿɚɛɟɬɭ
Ⱥɜɿɰɟɧɧɚ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ ɡɜɟɪɬɚɽ
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɿɚɛɟɬɢɱɧɭ ɝɚɧɝɪɟɧɭ ɬɚ ɿɧɲɿ
ɭɪɚɠɟɧɧɹɫɬɨɩȾɥɹɥɿɤɭɜɚɧɧɹɞɿɚɛɟɬɭ
ɜɿɧɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜɫɭɦɿɲɿɰɿɥɸ
ɳɢɯ ɪɨɫɥɢɧ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɭ
ɧɚɰɿɥɸɳɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɡɟɦɥɹɧɨʀɝɪɭɲɿ
ɬɨɩɿɧɚɦɛɭɪɚ Ⱥɜɿɰɟɧɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ
ɩɟɪɲɿɨɩɢɫɢɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɦɿɠɰɭɤɪɨ
ɜɢɦɿɧɟɰɭɤɪɨɜɢɦɞɿɚɛɟɬɨɦɇɢɦɛɭɥɚ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɞɿɚɛɟ
ɬɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ
ɞɿɽɬɨɬɟɪɚɩɿɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɜɿɧɡɜɟɪɬɚɜɧɚ
ɰɭɤɪɨɡɧɢɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɥɸɩɿɧɭ ɣ
ɧɚɫɿɧɧɹ ɩɚɠɢɬɧɢɤɚ  ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ

ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɜɢɤɥɚɞɟɧɿȺɜɿɰɟɧ
ɧɨɸɩɪɢɧɰɢɩɢɞɿɽɬɨɬɟɪɚɩɿʀɰɭɤɪɨɜɨɝɨ
ɞɿɚɛɟɬɭ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɫɜɨɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɜ
ɧɚɲɱɚɫɉɪɢɛɥɢɡɧɨɬɚɤɫɚɦɨɬɪɚɤɬɭɜɚɜ
ɞɿɚɛɟɬɭ;9,ɫɬɨɥɿɬɬɿɣɌɟɨɮɪɚɫɬɮɨɧ
Ƚɨɝɟɧɯɟɣɦ ɉɚɪɚɰɟɥɶɫ ɹɤɢɣɭɤɚɡɭɜɚɜ
ɳɨɞɿɚɛɟɬɽɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɭɫɶɨɝɨɨɪ
ɝɚɧɿɡɦɭɇɟɡɧɚɸɱɢɫɩɪɚɜɠɧɿɯɩɪɢɱɢɧ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɥɿɤɚɪɿɬɚ
ʀɯɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɢɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢɜɠɟɜ
ɬɿɱɚɫɢɞɥɹɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɫɬɚɧɭɯɜɨɪɢɯɿ
ɫɩɪɨɛʀɯɥɿɤɭɜɚɧɧɹɞɨɫɢɬɶɲɢɪɨɤɨɡɚ
ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɪɨɫɥɢɧɧɿɡɚɫɨɛɢȼɨɫɧɨɜɿ
ɜɿɞɨɦɢɯ ɬɨɞɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɦ
ɮɿɡɢɱɧɢɯɜɩɪɚɜɛɭɥɨɨɛɦɟɠɟɧɧɹɜɠɢ
ɜɚɧɧɹɛɨɪɨɲɧɹɧɢɯɫɬɪɚɜɭɯɚɪɱɭɜɚɧɧɿ
ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɢɨɜɨɱɿɦɨɥɨɤɨɪɢɛɚɲɢɪɨ
ɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹɜɫɿɥɹɤɿɪɨɫɥɢɧɧɿ
ɡɚɫɨɛɢ ɜɿɞɜɚɪɢɣɧɚɫɬɨʀɰɿɥɸɳɢɯɬɪɚɜ
ɥɚɜɪɜɨɥɨɫɶɤɢɣɝɨɪɿɯɝɪɚɧɚɬɨɜɢɣɫɿɤ
ɫɥɚɛɤɟɜɢɧɨɝɪɚɞɧɟɜɢɧɨ 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɰɭɤɪɨɜɢɣɞɿɚ
ɛɟɬ ɛɭɜ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ ɳɨ ɜɪɚɠɚɥɨ
ɥɸɞɟɣɳɟɡɩɟɪɿɨɞɭɡɚ¤ɪɨɞɠɟɧɧɹɥɸɞ
ɫɶɤɨʀɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀɧɿɜȺɧɬɢɱɧɨɫɬɿɧɿɜ
ɱɚɫɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɡɭɫɢɥɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɥɿɤɚɪɿɜ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɳɨ ɜɨɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɿɞ
ɲɥɭɧɤɨɜɨɸɡɚɥɨɡɨɸ
Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɚ ɡɦɿɧɚ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢ
ɧɢɤɥɿɧɿɤɭɬɚɡɚɫɨɛɢɥɿɤɭɜɚɧɧɹɞɿɚɛɟɬɭ
ɫɬɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɥɢɲɟ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ
ɧɚɭɤɨɜɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ
ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɞɿɚɛɟɬɭ ɡ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɚ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɩɿɞɲɥɭɧ
ɤɨɜɨʀɡɚɥɨɡɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ
ɡɚɫɬɨ¤ɫɭɜɚɧɧɹɦʀʀɝɨɪɦɨɧɭɿɧɫɭɥɿɧɭɬɚ
ɿɧɲɢɯɰɭɤɪɨɡɧɢɠɭɜɚɥɶɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ
Ɉɞɧɚɤɝɨɜɨɪɹɱɢɩɪɨɰɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɦɢɿɡɜɞɹɱɧɿɫɬɸɡɝɚɞɭɽɦɨɬɚɤɨɠɩɪɚɰɿ
ɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚɲɢɦɢ ɞɚɜɧɿɦɢ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɚɦɢɭɜɢɜɱɟɧɧɿɬɚɪɨɡɪɨɛɰɿ
ɩɟɪɲɢɯɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯɦɟɬɨɞɿɜɞɿɚɝɧɨ
ɫɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɞɿɚɛɟɬɭ ɜ ɤɨɥɢɲɧɿ
ɱɚɫɢ
ȺɋɎɟɪɭɛɤɨ
ɥɿɤɚɪɟɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝȼɈɄȿȾ
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Ɂɨɦɛɿ  ɦɨɞɧɟ ɫɥɨɜɨ Ƀɨɝɨ ɥɸɛɥɹɬɶ
ɚɜɬɨɪɢ ɛɨɣɨɜɢɤɿɜ ɬɪɢɥɟɪɿɜ ɿ ɧɚɜɿɬɶ
ɥɸɛɨɜɧɢɯ ɪɨɦɚɧɿɜ ɐɟ ɫɥɨɜɨ ɥɸɛɥɹɬɶ
ɪɨɤɦɭɡɢɤɚɧɬɢ ɜɚɠɤɨɝɨ ©ɮɨɪɦɚɬɭª
Ɍɚɤɭɱɨɦɭɠɫɟɤɪɟɬɩɨɞɿɛɧɨʀɩɨɩɭɥɹɪ
ɧɨɫɬɿ" Ⱥɞɠɟ ɡɨɦɛɿ  ɜɫɶɨɝɨɧɚɜɫɶɨɝɨ
ɨɠɢɥɢɣɦɪɟɰɶ
ɊɨɞɢɧɚɡɨɦɛɿɨɫɬɪɿɜȽɚʀɬɿɜȼɟɫɬȱɧ
ɞɿʀ ɤɭɞɢ ɞɨɜɝɨ ɡɜɨɡɢɥɢɫɹ ɱɨɪɧɨɲɤɿɪɿ
ɪɚɛɢ ɡ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ
ȼɿɪɭɜɚɧɧɹ ɚɮɪɢɤɚɧɰɿɜ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ
ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɨɦ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɪɟɥɿɝɿɽɸ
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɤɨɥɨɧɿʀ ɩɨɪɨɞɢɥɢ ɞɭɯɨɜ
ɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ȼɭɞɭ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɫɩɥɚɜ
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɞɨɝɦɚɬɿɜɿɦɚɝɿʀ
ɍɰɿɣɞɭɯɨɜɧɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿɞɭɠɟɜɚɠɥɢ
ɜɢɣɞɨɫɜɿɞɹɤɢɣɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦ
ɨɝɨɸɪɿɡɧɢɯɪɢɬɭɚɥɿɜɇɚȽɚʀɬɿɤɚɠɭɬɶ
©Ʉɚɬɨɥɢɤɣɞɟɞɨɰɟɪɤɜɢɳɨɛɪɨɡɦɨɜ
ɥɹɬɢɩɪɨȻɨɝɚɜɭɞɭɿɫɬɬɚɧɰɸɽɭɞɜɨɪɿ
ɯɪɚɦɭɳɨɛɫɬɚɬɢȻɨɝɨɦª
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɡɨɦɛɿ ɧɟ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɜɭɞɭʀɡɦ ɚɥɟ ɥɸɞɟɣ ɡɚɯɿɞ
ɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɟ ɯɜɢɥɸɸɬɶ
ɫɚɦɟɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɡ
ɧɟɛɿɠɱɢɤɚɦɢɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɜ
ɡɨɦɛɿ ɱɢɦɨɫɶ ɫɯɨɠɟ ɧɚ ɡɚɦɨɜɧɟ ɜɛɢɜ
ɫɬɜɨɇɟɭɝɨɞɧɢɣɥɸɞɢɧɚɫɬɚɽɠɟɪɬɜɨɸ
ɱɚɤɥɭɧɫɶɤɢɯɱɚɪɡɚɯɜɨɪɸɽɩɨɬɿɦɜɦɢ
ɪɚɽɃɨɝɨɯɨɜɚɸɬɶɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɿɨɛɪɹɞɢȺɱɟɪɟɡɤɿɥɶɤɚɞɧɿɜɡɚ
ɜɟɥɿɧɧɹɦɱɚɤɥɭɧɚɜɿɞɤɨɩɭɸɬɶɑɚɤɥɭɧ
ɱɢɧɢɬɶ ɧɚɞ ɩɨɦɟɪɥɢɦ ɹɤɢɣɫɶ ɪɢɬɭɚɥ
ɿɧɟɛɿɠɱɢɤɨɠɢɜɚɽȼɿɧɧɟɦɨɠɟɝɨɜɨ
ɪɢɬɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɧɿɹɤɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɚɥɟ
ɩɿɞɤɨɪɹɸɱɢɫɶ ɜɨɥɿ ɨɠɢɜɢɥɚ ɣɨɝɨ ɱɚ
ɤɥɭɧɚɞɿɽɿɧɚɜɨɞɢɬɶɠɚɯɧɚɥɸɞɟɣ
Ƚɚʀɬɹɧɢ ɜɿɪɢɥɢ ɳɨ Ɏɪɚɧɫɭɚ Ⱦɸ

ɜɚɥɶɽɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣɞɢɤɬɚɬɨɪɨɫɬɪɨɜɚ
ɹɤɢɣɨɝɨɥɨɫɢɜɫɟɛɟ©ɩɨɦɚɡɚɧɢɤɨɦɚɮ
ɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɛɨɝɿɜ ɿ ɩɨɬɨɣɛɿɱɧɨɸ ɿɫɬɨ
ɬɨɸª ɛɭɜ ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɨɸ
ɫɢɥɨɸɿɳɨɜɛɢɬɢɯɡɚɣɨɝɨɧɚɤɚɡɨɦɥɸ
ɞɟɣɜɿɧɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɜɧɚɡɨɦɛɿɪɨɛɥɹ
ɱɢʀɯɫɜɨʀɦɢɧɟɜɢɞɢɦɢɦɢɲɩɢɝɭɧɚɦɢ

Ⱦɨɜɝɢɣɱɚɫɮɟɧɨɦɟɧɡɨɦɛɿɡɚɥɢɲɚɜ
ɫɹ ɡɚɝɚɞɤɨɸ ɑɢɦɚɥɨ ɜɱɟɧɢɯ ɧɚɦɚɝɚ
ɥɢɫɹ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɚɥɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ʀɦ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢ
ɡɚɜɿɫɭɧɚɞɬɚɽɦɧɢɰɟɸɡɨɦɛɿɋɬɚɥɨɜɿ
ɞɨɦɨɳɨɠɢɜɭɥɸɞɢɧɭɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɧɚɡɨɦɛɿɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɫɶɨɬɪɭɬɢ
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɟɬɧɨɛɨɬɚɧɿɤɚ ɍɟɣɞɭ
Ⱦɟɜɿɫɭ ɹɤɢɣ ɜɿɞɜɿɞɚɜ Ƚɚʀɬɿ ɫɚɦɟ ɡ ɦɟ
ɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɜɞɚ
ɥɨɫɹ ɪɨɡɞɨɛɭɬɢ ɬɪɨɯɢ ɩɨɪɨɲɤɭ ©ɡɨɦ
ɛɿª ɿ ɩɿɞɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ
ȼɢɹɜɢɥɨɫɹ ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ
ɰɶɨɝɨ ɡɿɥɥɹ ɽ ɫɢɥɶɧɨɞɿɸɱɚ ɨɬɪɭɬɚ ɬɟ
ɬɪɨɞɨɬɨɤɫɢɧ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɬɪɭɬ ɧɟɪɜɨɜɨɩɚɪɚɥɿɬɢɱ
ɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɉɨ ɫɜɨʀɣ ɞɿʀ ɜɿɧ ɜ 
ɪɚɡɿɜ ɩɟɪɟɜɟɪɲɭɽ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ ɤɭɪɚɪɟ
ɿɛɿɥɶɲɧɿɠɜɪɚɡɿɜɫɬɪɢɯɧɿɧɐɹ
ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜɨɪɝɚɧɿɡɦɿɞɟɹɤɢɯ
ɬɜɚɪɢɧɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɜɪɢɛɿɮɭɝɭ
ɐɹɪɢɛɚɦɚɽɫɭɦɧɭɫɥɚɜɭɹɤɭɞɨɫɢɬɶ
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ɬɨɱɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɹɩɨɧɫɶɤɟɩɪɢɫɥɿɜ¶ɹ
©ɏɨɱɟɲʀɫɬɢɮɭɝɭɧɚɩɢɲɢɡɚɩɨɜɿɬª
ɉɟɪɲɢɣ ɨɩɢɫ ɨɡɧɚɤ ɨɬɪɭɽɧɧɹ ɬɟɬɪɨ
ɞɨɬɨɤɫɢɧɨɦ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɦɨɪɟɩɥɚɜɰɹ Ⱦɠɟɣɦɫɚ
Ʉɭɤɚɜɟɪɟɫɧɹɣɨɝɨɲɥɸɩ©Ɋɟ
ɡɨɥɶɸɲɟɧª ɤɢɧɭɜ ɹɤɿɪ ɛɿɥɹ ɛɟɪɟɝɚ
ɇɨɜɨʀ Ʉɚɥɟɞɨɧɿʀ ɋɚɦɟ ɬɚɦ Ʉɭɤɭ ɡɚ
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɫɜɟɠɟɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ
ɪɢɛɭɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨɜɢɞɭɄɭɤɫɩɪɨɛɭɜɚɜ
ɩɟɱɿɧɤɭ ɿ ɦɨɥɨɱɤɨ ©Ȼɥɢɡɶɤɨ ɬɪɶɨɯ
ɚɛɨ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɝɨɞɢɧ ɪɚɧɤɭ ɹ ɜɿɞɱɭɜ
ɧɟɛɭɜɚɥɭɫɥɚɛɤɿɫɬɶɭɜɫɿɯɱɥɟɧɚɯɫɭ
ɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɧɭ ɬɚɤɢɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɧɿɛɢ
ɡɚɤɥɹɤɥɿɧɚɦɨɪɨɡɿɪɭɤɢɿɧɨɝɢɜɿɞɪɚɡɭ
ɩɨɬɪɚɩɢɥɢɭɜɨɝɨɧɶəɜɠɟɦɚɣɠɟɧɿ
ɱɨɝɨɧɟɜɿɞɱɭɜɚɜª
Ɏɚɯɿɜɰɿɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɳɨɫɢɦɩɬɨɦɢ
ɨɬɪɭɽɧɧɹ ɬɟɬɪɨɞɨɬɨɤɫɢɧɨɦ ɨɩɢɫɚɧɿ
ɞɭɠɟ ɬɨɱɧɨ ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɜɬɪɚɬɚ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɤɿɧɰɿɜɤɚɯ ɩɨɬɿɦ
ɧɿɦɿɸɬɶ ɦɨɜɭ ɤɿɧɱɢɤɢ ɩɚɥɶɰɿɜ ɪɭɤ ɿ
ɧɿɝɍɬɪɭɞɧɸɽɬɶɫɹɤɨɜɬɚɧɧɹɫɬɚɽɜɚɠ
ɤɨɞɢɯɚɬɢɩɨɬɿɦɩɚɪɚɥɿɱɨɯɨɩɥɸɽɜɫɟ
ɬɿɥɨ Ȼɭɜɚɽ ɳɨ ɨɬɪɭʀɥɚɫɹ ɧɟ ɜɦɢɪɚɽ
ɚ ɜɩɚɞɚɽ ɜ ɤɨɦɚɬɨɡɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɯɨɠɢɣ
ɧɚ ɥɟɬɚɪɝɿɱɧɢɣ ɫɨɧ ȼɿɞɨɦɿ ɜɢɩɚɞɤɢ
ɤɨɥɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɿ ©ɨɠɢɜɚɥɢª ɧɟɡɚɞɨɜɝɨ
ɞɨɩɨɯɨɜɚɧɧɹɬɚɩɨɜɫɬɚɜɚɥɢɡɝɪɨɛɭɧɚ
ɲɥɹɯɭɞɨɤɥɚɞɨɜɢɳɚɱɢɦɩɪɢɜɨɞɢɥɢ
ɜɱɢɦɚɥɟɫɭɦ¶ɹɬɬɹɨɬɨɱɭɸɱɢɯ
Ɂɨɦɛɿ ȱ ɜɫɟ ɠ ɮɭɝɭ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ
əɩɨɧɿʀ ɞɟɥɿɤɚɬɟɫɨɦ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ
ɬɟɳɨɤɨɠɟɧɪɿɤɛɭɜɚɸɬɶɫɨɬɧɿɜɢɩɚɞ
ɤɿɜɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɝɨɨɬɪɭɽɧɧɹɮɭɝɭɩɪɨ
ɞɨɜɠɭɸɬɶɝɨɬɭɜɚɬɢɿɽɋɩɪɚɜɚɜɬɨɦɭ
ɳɨɜɧɟɜɟɥɢɤɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯɬɟɬɪɨ
ɞɨɬɨɤɫɢɧɞɿɽɹɤɧɚɪɤɨɬɢɤɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ
ɟɣɮɨɪɿɸ ɿ ɩɪɢɽɦɧɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ

Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɨɜɚɪɚ ɚ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɩɪɚ
ɜɨɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɮɭɝɭɨɬɪɢɦɚɬɢɜɤɪɚɣ
ɫɤɥɚɞɧɨ ɽɧɟɩɨɜɧɟɜɢɞɚɥɟɧɧɹɬɟɬɪɨ
ɞɨɬɨɤɫɢɧɚ ɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭɬɪɢɦɚɧ
ɧɹɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹ
Ɂɧɚɸɱɢ ɩɪɨ ɬɚɤɨɦɭ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ
ɜɩɥɢɜɿɨɬɪɭɬɢɮɭɝɭɧɚɨɪɝɚɧɿɡɦɥɸɞɢ
ɧɢ ɝɚʀɬɹɧɫɶɤɿ ɱɚɤɥɭɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɨɲɤɭ
©ɡɨɦɛɿªȱɜɫɟɠɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹɧɟɡɪɨɡɭɦɿ
ɥɢɦ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɠɟɪɬɜɚ ɡɨɦɛɭɜɚɧɧɹ
ɦɨɝɥɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ
ɞɧɿɜ ɩɿɞ ɡɟɦɥɟɸ ɩɪɢ ɩɨɜɧɿɣ ɜɿɞɫɭɬ
ɧɨɫɬɿɞɢɯɚɧɧɹɬɚɫɟɪɰɟɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɛɭɥɚ ɜɢɫɭɧɭɬɚ ɰɿɤɚɜɚ
ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽ ɰɟɣ ɮɟɧɨɦɟɧ
ȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɟɱɿɧɤɚ ɥɸɞɢɧɢ ɤɪɿɦ
ɫɜɨʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɝɨɬɨɜɚ ɜɢɤɨ
ɧɭɜɚɬɢɳɟɨɞɧɭɜɨɧɚɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɞɚɬ
ɤɨɜɢɦɧɚɫɨɫɨɦɳɨɩɟɪɟɤɚɱɭɽɤɪɨɜɜɿɞ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɭɜɟɧɨɡɧɟɪɭɫɥɨɌɚ
ɤɢɦɱɢɧɨɦɩɟɱɿɧɤɚɛɟɪɟɧɚɫɟɛɟɮɭɧɤ
ɰɿɸɫɟɪɰɹɋɚɦɟɡɚɜɞɹɤɢɩɟɱɿɧɤɢɠɢɬ
ɬɹɠɟɜɪɿɽɜɡɚɠɢɜɨɩɨɯɨɜɚɧɨɝɨɡɨɦɛɿ
Ɍɪɟɛɚɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɬɟɬɪɨɞɨɬɨɤɫɢɧ
ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɝɚʀɬɹɧ ɿ ɽɜɪɨ
ɩɟɣɰɿɜ əɤɳɨ ɨɫɬɚɧɧɿ ɨɝɨɜɬɚɜɲɢɫɶ
ɩɿɫɥɹɨɬɪɭɽɧɧɹɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹɞɨɧɨɪ
ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɨ ɩɟɪɲɿ ɫɥɭɯɧɹɧɨ
ɝɪɚɸɬɶɪɨɥɶɡɨɦɛɿɌɭɬɦɢɩɟɪɟɯɨɞɢɦɨ
ɜɨɛɥɚɫɬɶɱɢɫɬɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɽɜɪɨɩɟɽɰɶ
ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɨɬɪɭɽɧɧɹ ɹɤ ɯɜɨɪɨɛɚ ɝɚʀɬɹ
ɧɢɧɠɜɿɪɢɬɶɭɬɟɳɨɧɚɡɚɜɠɞɢɩɨɤɢ
ɧɭɜɫɜɿɬɠɢɜɢɯɥɸɞɟɣɿɣɨɦɭɧɟɡɚɥɢ
ɲɚɽɬɶɫɹɧɿɱɨɝɨɿɧɲɨɝɨɹɤɩɿɞɤɨɪɢɬɢɫɹ
ɜɨɥɿɱɚɤɥɭɧɚɈɞɧɢɦɫɥɨɜɨɦɧɟɯɨɱɟɲ
ɛɭɬɢɡɨɦɛɿɧɟɛɭɞɶɧɢɦ
ɩɨɞɝɨɬɭɜɚɜɈɥɟɝɋɭɯɢɣ

ɱɥɟɧɆɨɥɨɞɿɠɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ
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ɄɈɅȿɋɈ
Ʉɨɥɟɫɨ ɜɢɧɚɣɞɟɧɟ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɜ
,9ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɿɞɨɧɟɭɜɢɝɥɹɞɿɞɟɪɟɜ¶ɹ
ɧɨɝɨ ɞɢɫɤɚ ɛɭɥɨ ɫɚɦɟ ɜɢɧɚɯɨɞɨɦ ɛɨ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚɤɚ ɲɬɭɤɚ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɟɤɨɥɟɫɨɬɟɠɫɩɨɱɚɬɤɭɛɭɥɨ
ɡɞɟɪɟɜɚɍɩɪɨɪɿɡɢɜɞɟɪɟɜ¶ɹɧɨɦɭɨɛɨɞɿ
ɜɫɬɚɜɥɹɥɢɫɹɞɟɪɟɜ¶ɹɧɿɫɩɢɰɿɿɭɫɬɭɩɢɰɿ
ɫɬɹɝɭɜɚɥɢɫɹ ɞɜɨɦɚ ɫɬɚɥɟɜɢɦɢ ɞɢɫɤɚɦɢ
ɇɚɫɚɦɨɛɿɞɧɚɬɹɝɭɜɚɥɢɪɨɡɿɝɪɿɬɢɣɫɬɚɥɟ
ɜɢɣɨɛɪɭɱɉɪɢɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɿɜɿɧɫɬɢɫɤɚɜ
ɜɫɸɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸɜɦɿɰɧɢɣɜɭɡɨɥ

ȼɤɿɧɰɿ;,;ɫɬɨɥɿɬɬɹɧɚɫɬɚɥɟɜɢɣɨɛ
ɪɭɱɧɚɩɪɟɫɨɜɭɸɬɶɫɦɭɠɤɭɡɫɭɰɿɥɶɧɨʀ
ɝɭɦɢ Ɍɚɤɟ ɤɨɥɟɫɨ ɤɨɬɢɥɨɫɹ ɬɢɯɿɲɟ
ɚɥɟ ɦ¶ɹɤɨɫɬɿ ɯɨɞɭ ɩɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨ
ɧɚɞɤɦɝɨɞɜɠɟɧɟɞɚɜɚɥɨɍɪ
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚɮɿɪɦɚ©Ɇɿɲɥɟɧªɡɚɩɪɨɩɨ
ɧɭɜɚɥɚɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɭɲɢɧɭȼɫɟɛɧɿɱɨ
ɝɨ ɚɥɟ ɩɪɨɛɿɝ ɬɚɤɨʀ ɲɢɧɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢ
ɳɭɜɚɜ ɞɜɨɯ ɬɢɫɹɱ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ ɚ ɰɜɹɯɢ
ɡɩɿɞɤɨɜɭɞɨɫɬɚɥɶɪɨɡɤɢɞɚɧɿɩɨɞɨɪɨɡɿ
ɛɭɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɭɬɥɢɜɨɸ ɤɨɥɸɱɤɨɸ ɡ
ɬɢɯɹɤɿɡɦɭɲɟɧɿɛɭɥɢɡɧɨɫɢɬɢɩɿɨɧɟɪɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɉɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɩɧɟɜ
ɦɨɩɨɤɪɢɲɤɢ ɫɬɚɜɚɥɨ ɧɟɚɛɢɹɤɨɸ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɨɸɨɫɤɿɥɶɤɢɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿɤɨɥɟɫɚ
ɛɭɥɢɧɟɡɧɿɦɧɢɦɢ
ɇɚɜɿɬɶ ɤɨɥɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɫɚ ɡ ɦɟɬɚ
ɥɟɜɢɦɢ ɫɩɢɰɹɦɢ ɜɨɧɢ ɜɫɟ ɳɟ ɡɚɥɢ
ɲɚɥɢɫɹ ɧɟɡɧɿɦɧɢɦɢ Ʌɢɲɟ ɜ  ɪ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚ ɮɿɪɦɚ 5XGJH:KLWZRUWK

ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɯɢɬɪɨɦɭɞɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɿɸ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɫɚ ɞɨ ɫɬɭɩɢɰɿ ɨɞ
ɧɿɽɸ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɝɚɣɤɨɸ ɋɬɭɩɢɰɿ
ɩɪɚɜɢɯɿɥɿɜɢɯɤɨɥɿɫɦɚɥɢɪɿɡɧɨɫɬɨɪɨɧ
ɧɸɪɿɡɶɛɭɡɚɜɞɹɤɢɱɨɦɭɝɚɣɤɢɩɪɢʀɡɞɿ
ɡɚɬɹɝɭɜɚɥɢɫɹɑɟɪɟɡɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɛɭɞɨɜɢ
ɫɬɭɩɢɰɿ ɬɚɤɿ ɤɨɥɟɫɚ ɛɭɥɢ ɞɨɪɨɝɢɦɢ
Ɍɟɪɦɿɧ ɞɚɜɧɨɫɬɿ ɧɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɰɿɽʀ
ɪɨɡɪɨɛɤɢɜɨɧɚɜɯɨɞɭɿɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɚɜ
ɞɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ ɚɜɬɨɩɟɪɟɝɨɧɚɯ ɿ ɧɚ
ɞɨɪɨɝɢɯɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɯ
ȱɞɟɹ ɤɪɿɩɢɬɢ ɤɨɥɟɫɨ ɱɨɬɢɪɦɚ ɚɛɨ
ɩ¶ɹɬɶɦɚ ɝɚɣɤɚɦɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɚɧɝɥɿɣɰɹɦ
©Ɇɿɲɥɟɧª ɬɜɨɪɱɨ ɩɟɪɟɪɨɛɢɜ ʀɯ ɿɞɟɸ
ɿ ɜ  ɪ ɜɢɹɜɢɜ ɳɨ ɦɨɧɬɭɜɚɬɢ ɤɨ
ɥɟɫɨ ɩɪɨɫɬɿɲɟ ɹɤɳɨ ɜɨɧɨ ɦɚɽ ɮɨɪɦɭ
ɨɩɭɤɥɨɝɨ ɞɢɫɤɚ ɜɿɞɲɬɚɦɩɨɜɚɧɨɝɨ ɿɡ
ɫɬɚɥɟɜɨɝɨ ɥɢɫɬɚ Ⱦɨ ɰɿɽʀ ©ɬɚɪɿɥɤɢª
ɩɪɢɜɚɪɸɜɚɥɢɚɛɨɩɪɢɤɪɿɩɥɸɜɚɥɢɨɛɿɞ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɒɢɧɚ ɭɬɪɢ
ɦɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚɜɞɹ
ɤɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɤɚɦɟɪɿ
ɚɬɦ 
ɒɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɨɫɥɢ ɿ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɯ
ɪɨɤɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɥɟɝɤɨ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢ
©ɫɨɬɧɸª Ɂɧɚɞɨɛɢɥɢɫɹ ɛɿɥɶɲ ɦ¶ɹɤɿ
ɲɢɧɢ ɡ ɬɢɫɤɨɦ  ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ Ɍɚɤɢɣ
ɬɢɫɤ ɛɿɥɶɲ ɧɟ ɦɿɝ ɭɬɪɢɦɚɬɢ ɲɢɧɭ ɧɚ
ɞɢɫɤɭ ɬɨɦɭ ɜ ʀʀ ɛɨɪɬ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɤɥɚɞɚ
ɬɢ ɠɨɪɫɬɤɟ ɫɬɚɥɟɜɟ ɤɿɥɶɰɟ Ɂ ɬɢɯ ɩɿɪ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɞɢɫɤɚ ɿ ɲɢɧɢ ɚɠ
ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɿɜ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɚ ɪɚɞɢɤɚɥɶ
ɧɢɯɡɦɿɧɏɨɱɚɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɬɪɢɜɚɽɿɩɨɥɹɝɚɽɜɩɪɚɝɧɟɧ
ɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɤɨɥɟɫɨ ɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɪɚɳɟ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢ
ɯɨɜɚɧɨɝɨɜɫɟɪɟɞɢɧɿɧɶɨɝɨɝɚɥɶɦɿɜɧɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɞɢɫɤɢ
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ɡɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɦɢɨɬɜɨɪɚɦɢɚɩɨɬɿɦɿ
ɥɟɝɤɨɫɩɥɚɜɧɿ ɞɢɫɤɢ ɉɟɪɲɚ ɜ  ɪ
Ⱦɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨ
ɤɨɥɟɫɚ ɡ ɚɥɸɦɿɧɿɽɜɨɝɨ ɫɩɥɚɜɭ ɩɨɱɚɥɚ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ ɮɿɪɦɚ ©Ȼɭ ɜɭɸɬɶɫɹ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɿ ɜɢɦɨɝɢ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ʀɯ ɩɨɬɭɠ
ɝɚɬɬɿªɧɚɫɜɨʀɯɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯɦɨɞɟɥɹɯ
ɧɿɫɬɶ ɚ ɨɬɠɟ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɿ ɲɜɢɞɤɿɫɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɲɢɧ
ɪɨɫɬɭɬɶ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ
ɫɚɦɢɦɢɯɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ
ɋɭɱɚɫɧɚ ɲɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɪɹɞɭɜɢɦɨɝɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɢɦɡɦɿɧɚɦɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɚɫɚɦɟ
ɏɨɪɨɲɢɦɡɱɟɩɥɟɧɧɹɦɡɞɨɪɨɝɨɸ
 ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɸ ɩɨ ɜɢɬɪɚɬɿ ɩɨɬɭɠ
ɧɨɫɬɿɧɚɤɨɱɟɧɧɹ
ɦɰɧɿɫɬɸ
Ⱦɢɫɤɢ ɡ ɦɚɝɧɿɽɜɢɯ ɫɩɥɚɜɿɜ ɪɨɡɪɨɛ
ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɸ
ɤɚ ɹɤɢɯ ɪɨɡɝɨɪɧɭɥɚɫɹɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɯ
ɡɧɨɫɨɫɬɿɣɤɿɫɬɸɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚ
ɪɨɤɿɜ ɞɚɜɚɥɢ ɫɭɬɬɽɜɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɭ ɜɚɡɿ
 ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɤɭɞɢ ɜɯɨɞɢɬɶ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ
ɩɪɨɬɟɜɢɦɚɝɚɥɢɡɚɯɢɫɧɟɩɨɤɪɢɬɬɹȻɟɡ ɤɟɪɨɜɚɧɿɫɬɶɝɚɥɶɦɿɜɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɧɶɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɿ ɩɨ
ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɱɢɧɚɥɚɫɹ ɦɟɠɤɪɢɫɬɚɥɥɿɬɧɚ ɤɨɪɨɡɿɹ
ɦɚɥɨʀɦɚɫɨɸ
ɳɨɜɢɤɥɢɤɚɥɚɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɬɪɿɳɢ
ɧɢɡɶɤɟɲɭɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɢ Ȼɟɡɤɚɦɟɪɧɚ ɲɢɧɚ ɪɿɡɤɨ ɜɬɪɚɱɚɥɚ
ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɲɢɧ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɫɬɿɣ
ɬɢɫɤ ɳɨ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɚɜɚɪɿʀ
Ⱥɥɸɦɿɧɿɽɜɿ ɠ ɫɩɥɚɜɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɢɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ ɪɟɠɢ
ɩɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɸ ɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɿ ɞɢɫɤɢ ɦɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɥɚɧɿ
ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹɪɟɦɨɧɬɭȾɨɬɨɝɨɠɡɬɚɤɢɯ ɛɟɡɩɟɤɢʀɯɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
Ʉɪɿɦɰɶɨɝɨɲɢɧɢɩɨɜɢɧɧɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭ
ɫɩɥɚɜɿɜɥɟɝɤɨɜɿɞɥɢɬɢɞɢɫɤɢɩɨɛɭɞɶɹ
ɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɭ ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɛɭɬɢ
ɤɿɣɦɨɞɿɿɧɚɛɭɞɶɹɤɢɣɫɦɚɤ
ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɢɦɢ ɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɯɨɪɨ
ɍ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ ɪɨɛɢɥɢɫɹ ɟɤɫɬɪɚɜɚ ɲɢɦɢɯɨɞɨɜɢɦɢɹɤɨɫɬɹɦɢ
ɝɚɧɬɧɿɫɩɪɨɛɢɜɢɝɨɬɨɜɢɬɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
Ʉɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ ɿ
ɞɢɫɤɢ ɡ ɚɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɭ Ⱥɛɨ ɠ ɛɟɡɩɟɤɭ ɪɭɯɭ ɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚ
ɡɪɨɛɢɬɢɲɢɧɢɧɟɱɨɪɧɢɦɢɚɤɨɥɶɨɪɨ ɥɟɠɢɬɶɜɿɞɦɚɥɸɧɤɚɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚɲɢɧɢ
ɜɢɦɢ Ⱥɥɟ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɱɚɫɧɚ ɯɿɦɿɹ ɧɟ ɋɚɦ ɦɚɥɸɧɨɤ ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɡɧɚɽɿɧɲɨɝɨɤɨɥɶɨɪɭɝɭɦɢɤɪɿɦɱɨɪɧɨʀ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɢɫɨɤɨɸ ɡɧɨɫɨɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɯɨ
ɹɤɢɣ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɬɢɜɢɜɫɹ ɛ ɪɨɲɢɦɢ ɡɱɿɩɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡ
ɡɝɭɛɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿ ɛɭɞɶɹɤɨɸ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɛɟɡɲɭɦɧɿɫɬɸ ɿ
ɧɸɜɚɧɧɹ ɬɨ ɪɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɤɨɥɟɫɚ ɦɚɬɢɞɨɫɬɚɬɧɸɩɥɨɳɚɜɢɫɬɭɩɿɜ
ɫɬɪɿɦɤɢɯɦɚɲɢɧɫɩɪɚɜɚɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɩɨɞɝɨɬɭɜɚɜɆɢɯɚɣɥɨɄɨɜɚɥɶɱɭɤ

ɱɥɟɧɆɨɥɨɞɿɠɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ

27

ɩɨɞɝɨɬɭɜɚɜɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɵɧɹɣɥɨ

ɱɥɟɧɆɨɥɨɞɿɠɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ȼɿɞɞɿɥɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɬɚɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀɌɉɉ
ɍɤɪɚʀɧɚɦȼɿɧɧɢɰɹɜɭɥɋɨɛɨɪɧɚɤ
Ɍɟɥɮɚɤɫ
E-mail: shevchenko@cci.vn.ua Http://www.cci.vn.ua

Реєстрація, охорона та оцінка
інтелектуальної власності:

• торгові марки (ТМ);
• винаходи;
• корисні моделі;
• промислові зразки;
• комерційні (фірмові) назви;
• об’єкти авторського права
та суміжних прав.

Переклади усіх видів документів
з і на іноземні мови (21 мова):

• нотаріальне засвідчення перекладів;
• послуги перекладачів при телефонних
переговорах, листуванні;
• супровід переговорів, презентацій,
ділових зустрічей,
інших міжнародних заходів.

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

АВТОЗАПЧАСТИНИ. ШИНИ.

 АВТОФАРБИ. АКСЕСУАРИ

Автозапчастини до
легкових автомобілів
Виготовлення номерних знаків

Продаж запчастин до автомобілів
«Богдан», «Атаман» А 091, А 092, А 093 та
вантажних автомобілів ISUZU, NQR

Пошук партнера за кордоном
У нашому розпорядженні:
• сотні комерційних пропозицій з десятків країн стосовно
купівлі, продажу, партнерства;
• бази даних виробників, імпортерів/експортерів по 121 країні світу.

Кращі фахівці міста працюють у нас!

28
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вул. 50-річчя Перемоги, 16
(ЦМС “Локомотив”)

тел.: (0432) 69-89-12,
(063) 223-89-53,
(067) 954-49-14

вул. Салтикова_Щедріна,112

тел. (098) 221-68-66,

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

30

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

САКУРА АВТО
на ринку
«Сатурн»
АВТОЗАПЧАСТИНИ

Запчастини до автомобілів
DAEWOO (Lanos, Sens), Slavuta,
CHEVROLET (Aveo, Lacetti)

готівковий і безготівковий розрахунок

D&B

АВТОФАРТ
АВТО-КИТАЙ

e-mail: vinnicya@mail.ru

р-к «Сатурн» №179
Продаж запчастин до
японських та корейських авто (097) 535-40-22

АВТОмагазин, АВТОсервіс
АВТОЗАПЧАСТИ

www.vinnicya.vn.ua

вул. Щорса, 8
(0432) 63-61-66
(067) 430-54-60
пров. Щорса, 7а
тел.: (067) 739-11-42
(066) 205-46-15
(063) 287-07 06

Запчасти, аксессуары, химия, резина,
глушители, электрика, электроника, тосол,
фаркопы, бамперы, масла, аккумуляторы,
амортизаторы, зеркала, лампы «Xenon»

ул. Д. Нечая, 55
(097) 999-80-43
(098) 104-52-56
(099) 555-36-87

Авторемонт. Авторозборка.
Автовикуп. Автозапчастини до
автомобілів «Chery» та «Geely».
Автострахування. Послуги евакуатора

вул. Немирівське шосе, 76 A

Продажа б/у запчастин
Покупка аварійних авто

(067) 218-53-96
(099) 626-43-62
www.chery-geely.com
(0432) 57-54-73
(067) 430-29-93
(093) 806-50-77
pegass-auto.com.ua

 АВТОСЕРВІС. СТО. АВТОМИЙКИ
АВТОШТОРМ

ȼɂȽɈɌɈȼɅȿɇɇəɫɚɣɥɟɧɬɛɥɨɤɿɜɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɢɯ
ɫɭɩɨɪɬɿɜɊȿɋɌȺȼɊȺɐȱəɯɨɞɨɜɨʀɚɥɸɦɿɧɿɽɜɢɯ
ɪɢɱɚɝɿɜ ɝɚɪɚɧɬɿɹɬɢɫ ȻȿɁɄɈɒɌɈȼɇȺ
ȾȱȺȽɇɈɋɌɂɄȺɏɈȾɈȼɈȲȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɡɚɞɧɿɯ
ɛɚɥɨɤɚɦ³3HXJHRW´³6DPDQG´³&LWURHQ´

32

ɬɟɥ  
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

34

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

35

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ДИЗЕЛЬ
СЕРВІС
АВТОКОНДИЦІОНЕРИ
АВТОВИКУП

АТЕЛЬЕ VIN
AVTO
ǙǍǐǍǔǕǚǙǍǖǞǟǒǝǚǬ

autoSPA

АВТОКОНДИЦІОНЕР

ТОВ “СИГНАЛ”

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Ɋɟɦɨɧɬɞɢɡɟɥɶɧɢɯɞɜɢɝɭɧɿɜ
ɩɚɥɢɜɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚɡɚɩɱɚɫɬɢɧɢɞɨɧɢɯ ɜɭɥɉɢɪɨɝɨɜɚɆ
0HUFHGHV9RONVZDJHQ0D]GD1LVVDQ ɬɟɥ  
&LWURHQ3HXJHRW

Заправка та обслуговування
автокондиціонерів.
Ремонт автообігрівачів

с. Якушинці
вул. Колгоспна, 7А
тел.: (097) 507-95-55
(098) 005-57-55
ice-avto.uaprom.net

Купуємо авто будь-яких марок,
в будь-якому стані, після ДТП,
проблемні. Дорого.

(097) 648-46-69
(063) 585-23-50

Все для автозвука.
Шумоизоляция, изготовление различных
корпусов для саббуферов.
Изготовление и установка автоакустики.

тел.: (050) 440-79-45
(063) 467-62-81
(068) 316-59-26
vk.com/id275364409

Стартери, генератори, комплектуючі
на легкові, грузові авто і спецтехніку.
Діагностика, ремонт
будь-якої складності
Центр сервісного обслуговування
автомобілів. Професійна мийка,
хімчистка, прання килимів.
Кожна 10 мийка БЕЗКОШТОВНО
Працюємо з 700 до 2200

вул. Пирогова, 148
тел.: (068) 785-44-49
(063) 105-44-99
(063) 660-94-74

Заправка, ремонтні послуги, діагностика
спеціальної сільськогосподарської,
вантажної техніки, легкових авто та автобусів

ул.Чехова, 13
(093) 055-33-30
(067) 767-82-97

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА

 ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЕЇ

вул. Островського, 107
тел.: (0432) 603-673
(094) 905-06-73

Капітальний ремонт двигунів.
пров. Щорса, 14А
Механічна обробка деталей двигунів, ремонт
тел.: (0432) 61-27-94,
головок блока циліндрів. Реставрація шатунів. (098) 007-96-46, (063) 103-31-51
Шліфування колінчастих валів.
(0432) 55-38-05
2012signal@gmail.com
Державний технічний огляд усіх категорій

36
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua

МОТОТЕХНІКА

e-mail: vinnicya@mail.ru

Продаж запчастин до вітчизняних
та імпортних мотоциклів, скутерів,
мопедів, бензокос, бензопил.
Ремонт бензокос, бензопил.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ

 ВЕЛО-, МОТОТЕХНІКА
Велосипеды.
Продажа, прокат, ремонт.
Палатки, рюкзаки, спальники.
Большой выбор, лучшие цены!.

38

ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɟɲɨɫɫɟ
ɬɟɥ  
ɭɥɈɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɬɟɥ  
HPDLOYLQELNH#PDLOUX
ZZZYLQELNHFRPXD
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Центральний ринок
(067) 858-17-77
мототехніка
(093) 756-40-18
бензотехніка

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Вантажні перевезення до 3 тон
(067) 799-03-16
різних розмірів і об’ємів
(Renault, Газель).
Доставка від 1 до 7 тон
(096) 571-68-25
Пісок, відсів, щебінь, камінь, глина,
торф. Вивіз будівельного сміття. (093) 980-05-43

40
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www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
МІНІ-ЕКСКАВАТОР

Послуги міні-екскаватора
тел.:(0432) 46-58-89
(063)190-84-98
Демонтаж, вивезення будівельного
(096) 688-89-76
сміття, глини + завантаження.

ЕВАКУАЦІЯ, ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА
ЦІЛОДОБОВО
Будь-яка форма оплати + ПДВ

ДОСТАВКА
25-30 тон
ЕВАКУАТОР

e-mail: vinnicya@mail.ru

тел.: (098) 491-93-81,
(063) 575-13-65

Пісок, відсів, щебінь, камінь, тел. (097) 575-65-55
(093) 538-33-53
дроб. відходи (просев)
ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɩɨɦɿɫɬɭɨɛɥɚɫɬɿɤɪɚʀɧɿ
ɬɟɥ  
ɉɪɚɰɸɽɦɨɐȱɅɈȾɈȻɈȼɈ
Ɏɨɪɦɚɨɩɥɚɬɢ
  
ɝɨɬɿɜɤɨɜɢɣɬɚɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɣɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɉȾȼ

БУДІВЕЛЬНА
ТЕХНІКА

Надаємо послуги «Бобкет»
мініекскаватора, Екскаватора.
Вивіз будівельного сміття.
Демонтаж будівель

(096) 054-18-15
(097) 971-05-01
(096) 055-67-07

ТОВ
«ГЕНІВЕР»

Надаємо послуги бульдозерів автокранів,
самоскидів, екскаваторів. Пропонуємо
геодезійні послуги та вивезення будь-яких
будівельних матеріалів

Липовецька, 6а оф. 501
(ТЦ «Віват»)
тел.: (0432) 62-24-40
(067) 430-80-82,
(067) 322-11-07



БУДІВЕЛЬНА ТА
СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА
Кранові послуги.
Вантажні перевезення
по Україні, Росії, Польщі.

вул. Ватутіна, 1
тел.: (067) 430-49-91

 ТАКСІ

8

БУДІВЕЛЬНІ ТА
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ɅȺɆȱɇȺɌ
ɉȺɊɄȿɌɇȺȾɈɒɄȺ
ɉɅȱɇɌɍɋ
7$5.(773$5$'25:,7(;
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ɜɭɥɄɟɥɟɰɶɤɚȻ
Ɍɐ³ɒɈɄ´
ɜɭɥɑɨɪɧɨɜɨɥɚ
ɬɟɥ  

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

плитка

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

тм

керамічна

www. aceramics.com.ua
вул. Київська,16 55-40-11

44
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua
ТОВ «СЕРВІС-БУДКОМПЛЕКС»

e-mail: vinnicya@mail.ru

БЕТОН, РОЗЧИН
ДОСТАВКА МІКСЕРОМ ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ ВІД ВИРОБНИКА
ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
МОНОЛІТ

вул. Київська 138-б,
тел. (097) 560-72-16,
факс (0432) 55-10-32
e-mail: nnmaster@mail.ru

Елитные обои и люстры
ул. Зодчих, 4, р-н «Подолье»
тел.: (067) 901-73-21,
Более 50 000 видов.
(063) 125-63-94
Багеты, плинтуса лепка, клей.
(0432)
57-30-75, 57-30-85
Услуги дизайнера

46
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua

магазин
керамічної плитки

КЕРАМІЧНА ПЛИТКА

вул. Київська, 2
тел. (0432) 55-42-46
comfort.prom.ua

Салон магазин
«Люкс-паркет»

ɉɪɨɞɚɠɩɚɪɤɟɬɩɚɪɤɟɬɧɚɞɨɲɤɚ
ɥɚɦɿɧɚɬɬɟɪɚɫɧɚɞɨɲɤɚɤɨɪɤɨɜɚ
ɩɿɞɥɨɝɚɩɥɿɧɬɭɫɢ
ɡɚɫɨɛɢɞɨɝɥɹɞɭɡɚɩɿɞɥɨɝɨɸ

пр. Юності, 44
тел. (0432) 56-12-31
(096) 187-35-72
svet_1976@ukr.net

«КОМФОРТ»

48

e-mail: vinnicya@mail.ru
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Цемент «Зодчий»
Тримає міцно
Цегла керамічна повнотіла

ПрАТ
з технологічними порожнинами
«Будматеріали»
марки М-100, М-75



(067) 430-64-11
(0432) 66-89-90
(04334) 2-00-74
(04334) 2-87-75
ɜɭɥȾɇɟɱɚɹ
ɬɟɥ  
 

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

 ȻɍȾȱȼȿɅɖɇȱɊɈȻɈɌɂ
УТЕПЛЕННЯ
ЖИТЛА

Утеплення фасадів. Висотні роботи.
Гідроізоляція панельних стиків.
Підбір матеріалів. Гарантія 3 роки
Можливий безготівковий розрахунок

ВИРОБИ З ДЕРЕВА.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

ǡǛǜǗǛǏǍǘǒǚǗǛǛǐ

ДОШКА
необрізна, обрізна, столярна.
Балки, брус. Рейка монтажна.
Розпилювання на пилорамі

ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ

Лісоматеріали

ɜɭɥɑɟɯɨɜɚ
ɬɟɥ  

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ. МЕТАЛО-КАРКАС.
ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

(096) 468-34-09
(093) 631-04-99

Дошка, брус, рейка, вагонка, блок-хауз,
зруб, дошка підлоги. Антисептування
деревини. Покрівельні роботи,
виготовлення альтанок.
Можлива доставка

вул. Пирогова, 151
(р-н Електромережі)
тел.: (067) 726-68-31
(067) 600-61-21

50
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(097) 670-29-56
(063) 278-94-38

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

53

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

СХОДИ

Сходи з бетону
будь-якої складності

www.lestnichka.com.ua

ВБК - від фундаменту до даху

вул. Залізнична, 13

(098) 528-68-89
(063) 475-39-32

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

 АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНІ ПОСЛУГИ

тел.: (0432) 27-48-81,
Будівництво комерційних, виробничих заводських площ,
27-66-50
житлових приміщень, сучасних офісів та інших об’єктів e-mail: vbk@vbk.com.ua
виробничого та соціально-побутового призначення.
www.vbk.com.ua

(067) 700-51-88
Опалення, тепла підлога,
САНТЕХНІК
водопостачання, каналізація, сантехніка, (093) 857-63-88
твердопалівні
котли
та
ін.
ПО ЗАЯВЦІ
Монтаж , гарантія, сервіс, продаж.

(099) 378-02-43

Асфальтування доріг, дворів
приватного сектору, промислових
територій, парковок.

вул. Архітектора
Артинова, 46, оф. 89
(0432) 69-35-68
(098) 686-16-44
(067) 983-25-56

 БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНІВ

54
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www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
ТОВ “АРХІТЕКТУРНОПРОЕКТНА МАЙСТЕРНЯ
“ПЛЯСОВИЦЯ”

ȺɊɏȱɌȿɄɌɍɊȺȾɂɁȺɃɇ
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɭɫɿɯɜɢɞɿɜɫɩɨɪɭɞ

ɬɟɥ  
 

Підготовка документів: для будівельного паспорту, повідомлень про початок
будівництва, декларацій, дозволів; для введення об’єкту в експлуатацію.
Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів
Виготовлення технічних паспортів, проектів, ескізів намірів забудови
Консультації по введенню в експлуатацію самовільно збудованих об’єктів
Оформлення документації на земельні ділянки.

вул. Соборна, 85,
каб. 12;
тел. (068) 786-31-30

HPDLO\YLS#PDLOUX
ZZZSO\DVRYLFDFRPXD




e-mail: vinnicya@mail.ru

ɜɭɥɄɟɥɟɰɶɤɚ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПАСПОРТИЗАЦІЯ
ТЕХНАГЛЯД, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (БТІ)

ОПАЛЕННЯ. ВОДОПОСТАЧАННЯ. КАНАЛІЗАЦІЯ.
ГАЗИФІКАЦІЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КОНДИЦІОНУВАННЯ
Енергозберігаючі технології:
КОНДИЦІОНУВАННЯ. ВЕНТИЛЯЦІЯ.
Повітряне ОПАЛЕННЯ.

вул. Першотравнева, 88
2 поверх

тел.: (0432) 57-27-97,
(096) 10-10-555
www.air-conditioner.vn.ua

·}ºãÒ·}ºãºÓ}Ò·¯ÈĆÈº¯Ò·¹ºä¹Ò
·mË¯Ćº¹ÈãÒmÓ}ºãÒ
·ÓÈ°º°Ó°ÈÓć·mºĆº¹Ćąººm}È

ПIДБIР. МОНТАЖ. КОНСУЛЬТАЦIЯ

Договори на сервісне обстеження та обслуговування

Гарантійне та після гарантійне обслуговування котлів
mãcv}ÈãËćĊ}ºąºkËã    
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
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www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru
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www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

e-mail: vinnicya@mail.ru

Промышленное холодоснабжение
тел.: (0432) 65-94-66
Кондиционеры для дома и промышленности.
(097) 633-23-12
(093) 060-04-03
Торгово-холодильное оборудование.
www.vinholod.com.ua
Монтаж, ремонт, сервис

ВАННА СЕРВИС

САНТЕХНІК
ПО ЗАЯВЦІ
Проектування та монтаж
водопровідних
та каналізаційних мереж

Викачка вигрібних ям та туалетів
Об’єм 4 м3 . Довжина шлангу 40 м.

 
 
 

Твердопаливні котли, насоси,
бензо-, електроінструмент.
Офіційний представник
«Бармашзавод»

Некрасова, 119
т. (067) 433-19-35
Шмідта, 45
т. (067) 590-91-82
Сервіс т. (067) 402-52-47

Реставрація ван рідким акрилом.
Ми гарантуємо якість наших послуг.

тел. (068) 706-75-15
www.vannaservis.in.ua
www.vannaservis.vn.ua

Все для опалення,
теплопостачання, теплих полів

тел. (0432) 696-222
(093) 121-62-84
www.mclimat.com.ua

Опалення, теплапідлога,
водопостачання, каналізація, сантехніка,
твердопалівні котли та ін.
Монтаж , гарантія, сервіс, продаж.

(067) 700-51-88
(093) 857-63-88
(099) 378-02-43

Повний технічний супровід
з отримання тихнічних умов, проектування,
монтажу, обслуговуванні,
заміні мереж, здача об’єкту в експлуатацію
Ліцензія! Якість! Гарантія!

(097) 488-20-61
(093) 501-07-20

(096) 440-56-96
Отопление дома камином
топки, биокамины, изде- (093) 748-48-43
ФЕНИКС каминные
лия из натурального камня, свеfennix-kaminki.com.ua
товые панели из оникса
alenafifa@mail.ru
КЛІМАТ БУД СЕРВІС

 СИСТЕМИ ВОДООЧИСТКИ.



ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ.
ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН
Ландшафтний дизайн від ідеї

ЛАНДШАФТНИЙ
до втілення. Якісно та Швидко. (097)353-34-15
ДИЗАЙН
valiok81@gmail.com

За справедливою ціною.

Дизайн интерьера помещений,
3D визуализация, консультации

ɄɨɧɞɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȼɟɧɬɢɥɹɰɿɹɈɩɚɥɟɧɧɹ ɜɭɥɪɿɱɱɹɉɟɪɟɦɨɝɢ
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ Ȼɉ³ɘɜɿɥɟɣɧɢɣ´ɩɨɜɟɪɯ
ɦɨɧɬɚɠɬɚɫɟɪɜɿɫɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ȼɢʀɡɞɧɚɨɛ¶ɽɤɬɬɚɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɥ  
 
ɜɚɪɬɨɫɬɿȻȿɁɄɈɒɌɈȼɇɂɃ

вул. Козицького, 63
Опалювальне обладнання “PROTHERM“.
Системи “тепла підлога” та сніготанення “DEVI”.
тел. (0432) 67-16-66
Обігрівачі керамічні «Теплокерамік», інфрачервоні «ENSA»
(067) 409-17-89
Системи водопостачання та каналізації.
Продаж. Монтаж. Сервіс.
e-mail: myteos@ukr.net
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Хм. Шосе, 13 оф 405
(093) 919-77-60
(068) 316-71-99
www.cherdack.com

www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

e-mail: vinnicya@mail.ru

 НАТЯЖНІ СТЕЛІ
НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

НАТЯЖНІ СТЕЛІ



Ƚɚɪɚɧɬɿɹɹɤɨɫɬɿȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɞɢɡɚɣɧ
ɇɚɬɹɠɧɿɫɬɟɥɿɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯɤɨɥɶɨɪɿɜ
ɇɚɬɹɠɧɿɫɬɟɥɿɡɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦɦɚɥɸɧɤɭ
ȽɧɭɱɤɚɫɢɫɬɟɦɚɡɧɢɠɨɤȽɚɪɚɧɬɿɹɪɨɤɿɜ

ɬɟɥ  
 
ZZZYLSGHNRFRPXD

Натяжні стелі від виробника.
Низькі ціни висока якість.
Монтаж за один день без пилу та бруду.
Сервісне обслуговувуання.

тел.: (097) 722-28-04
(093) 987-52-61
www.steli.vn.ua

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

вул. Келецька, 58,
тел./ф. (0432) 43-96-82
тел.: (093) 601-08-66,
(097) 410-74-41
www.vip-t.com.ua

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА.
ЖАЛЮЗІ
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
вікна, двері балкони
кредит
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Хмельницьке шосе, 82,оф 801

(097) 760-55-88
(063) 699-06-60
(0432) 69-86-48

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ЖАЛЮЗІ

www.vinnicya.vn.ua

Вертикальні, горизонтальні жалюзі (098) 302-29-20
Метелаві, тканеві.
(093) 889-60-40
Широка кольорова гама
(0432) 69-41-52
Центр утеплення
фасдів та балконів.
Зварювальні роботи.
Металопластикові вікна та двері

вул. Келецька, 1
тел (097) 974-42-98
(0432) 69-41-27
vin-balkon.at.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Балкони, вікна,
обшивка балконів
Профілі Vekka, Aluplast
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

ПП «ТИСА»
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА та ДВЕРІ

ОДЯГ ДЛЯ ВІКОН

(067) 96893-49

заміна склопакетів; регулювання, заміна
фурнітури; заміна ручок та ущільнювачів;
виготовлення нових вікон та дверей.

ɬɟɥ  
 

Металопластикові вікна та двері,
балкони, ролети, жалюзі
ЗБЕРЕЖІТЬ ТЕПЛО ВАШОЇ ОСЕЛІ

вул. Нансена 1а
тел.: (067) 322-28-10
(093) 780-88-41
(0432) 693-695
www.viknaroff.com

Металопластикові вікна, рулонні штори,
бамбукові штори, жалюзі (вертикальні,
горизонтальні). Ролети захистні.
Знижки для дилерів

пр-т. Юності, 43 А
ТЦ «Магігранд» 1 корп. 1 пов
вул. Зодчих, 2
ТЦ «Поділля Сіті» 2-й пов

(067) 786-57-16
(063) 439-10-99

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ
(098) 346-83-88
високої якості з гарантійним
(096) 695-11-64
та післягарантійним сервісом

ВИСТАВКОВИЙ
ЗАЛ
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МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ,
балконні конструкції, жалюзі.
Виготовлення. Монтаж.
Гарантія 5 років. Ціни від виробника

ɬɟɥ  

 
 

ȯȼɊɈȼȱɄɇȺ
ɡɽɜɪɨɛɪɭɫɭ
ɬɚɆȿɌȺɅɈɉɅȺɋɌɂɄɈȼȱȼȱɄɇȺ
³5(+$8³³9(.$³³Ⱥɤɫɿɨɦ³

вул. Коцюбинського, 11
ɦɚɝɌɨɪɝɨɜɢɣȾɿɦ
ɬɟɥ  
 

ВІКНА металопластикові та з євробрусу.
ДВЕРІ броньовані і міжкімнатні.
Штори-жалюзі, захисні ролети.
Індивідуальний підхід.

вул. 600-річчя 66А
тел.: (0432) 57-53-22
57-53-23
(067) 264-31-52
www.antonik.com.ua
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Ⱦɜɟɪɿ ɜɯɿɞɧɿ ɛɪɨɧɶɨɜɚɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ пров. Цегельний,2
тел.: (0432) 65-55-90
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɡɚɧɚɣɤɪɚɳɨɸɰɿɧɨɸ
(067) 911-64-06
Ɇɨɠɥɢɜɢɣɩɪɨɞɚɠɜɤɪɟɞɢɬ
(093) 315-01-66
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɞɢɥɟɪɿɜ
www.milano.com.ua

 ДВЕРІ ВХІДНІ ТА МІЖКІМНАТНІ

 ВОРОТА ГАРАЖНІ СЕКЦІЙНІ.
ǏǛǝǛǟǍ

Ремонт, діагностика, сервісне технічне
обслуговування та продаж запчастин:
гаражних секційних воріт ТМ “ALUTECH”
(Україна), автоматики для воріт ТМ NICE”
(Італія), “AN-MOTORS” (Китай)

вул. Д Нечая, 65
тел.: (0432) 57-22-88
(067) 441-64-61
www.alutech.ua
rspgoravs@gmail.com

WWW.VOROTA.VN.UA

вул. Келецька, 54Д
факс 57-01-82, тел.: 69-08-25
(063) 300-73-49, (067) 432-79-29

ȿɅȿɄɌɊɈɈȻɅȺȾɇȺɇɇəɄȺȻȿɅɖɇȺ

 ɌȺɈɋȼȱɌɅɘȼȺɅɖɇȺɉɊɈȾɍɄɐȱə
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨʀɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ
ɤɚɛɟɥɶɧɨɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɜɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹ
ɞɜɢɝɭɧɢɚɜɬɨɦɚɬɢɉɁȼɩɭɫɤɚɱɿɳɢɬɢ
ɫɜɿɬɥɨɬɟɯɧɿɱɧɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹ
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вул. Пирогова, 151А
тел.: (0432) 57-95-22, 57-30-82
факс: (0432) 57-19-30
elektrokontakt@ukr.net
www.elektrokontakt.com.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Ʌɿɱɢɥɶɧɢɤɢɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ
ɜɭɥɉɢɪɨɝɨɜɚȺ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɉɁȼɳɢɬɢɤɨɪɩɭɫɢɤɚɛɟɥɶɩɪɨɜɿɞ
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɪɨɡɟɬɤɢɜɢɦɢɤɚɱɿɪɟɥɟɩɭɫɤɚɱɿ ɬɟɥ  
REOLN#FGPDXDFRP
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɢɧɚɩɪɭɝɢ
Ⱦɿɽɝɧɭɱɤɚɫɢɫɬɟɦɚɡɧɢɠɨɤ
ПП
«ЕНЕРГОСПЕЦСЕРВІС»

ȾɜɢɝɭɧɢɭɫɿɯɬɢɩɿɜɌɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɢɌɆɌɆɁɌɋɁ
ɜɭɥɋɬɟɰɟɧɤɨȺ
ɌɆɇɬɚɿɧɌɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɿɩɿɞɫɬɚɧɰɿʀɄɌɉɜɫɿɯ
ɬɢɩɿɜɄɨɦɿɪɤɢɄɋɈɓɈɬɚɿɧɆɚɧɨɦɟɬɪɢɊɟɥɟɬɚ ɬɟɥ  
ɞɚɬɱɢɤɢɄɚɛɟɥɶɧɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹɥɚɦɩɢɭɫɿɯɬɢɩɿɜɩɪɨ ɮɚɤɫ  
ɠɟɤɬɨɪɢɩɭɫɤɚɱɿɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɿɦɭɮɬɢɬɚɿɧ

ɜɭɥɉɢɪɨɝɨɜɚȺɨɮ
ɅȱɑɂɅɖɇɂɄɂȿɅȿɄɌɊɈȿɇȿɊȽȱȲ
ȺɜɬɨɦɚɬɢɉɁȼɳɢɬɢɤɨɪɩɭɫɢɤɚɛɟɥɶɩɪɨɜɿɞ
ɬɟɥ  
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɪɨɡɟɬɤɢɜɢɦɢɤɚɱɿɪɟɥɟɩɭɫɤɚɱɿɫɬɚɛɿ
ɥɿɡɚɬɨɪɢɧɚɩɪɭɝɢɋɂɋɌȿɆɂȺɋɄɈȿɉɪɨɟɤɬɧɿɬɚ ɮɚɤɫ  
ɨI¿FH#HQHUJRREOLNFRPXD
ɦɨɧɬɚɠɧɿɪɨɛɨɬɢɫɢɫɬɟɦɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɅɿɰȺȾʋɜɿɞɪȾɟɪɠɚɜɧɨʀɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀɿɧɫɩɟɤɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ
ZZZHQHUJRREOLNFRPXD

 ɆȿɌȺɅɈɉɊɈɄȺɌȼɂɊɈȻɂɁɆȿɌȺɅɍ
вул. Чехова, 29
Болти, гайки, цвяхи, шайби, ланцюги,
62-14-41, 27-77-78
госптовари, сітка рабиця, канати сталеві, тел. (0432)
вул. Київська, 78
виробництво стропів під замовлення. тел. (0432) 55-42-58, 55-42-68
ɈɈɈ©ɌɟɯɫɟɪɜɢɫɅɌȾª
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Двери бронированные, решетки декоратив- Хмельницкое шосе, 23
тел.: (067) 974-36-19
ные, киоски, лестницы, балконы. Доставка и
(0432) 67-33-19, 35-16-50
монтаж.
(067) 774-04-35
Автосигнализация. Пластиковые окна.
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www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

В “СИНТЕЗ-СОЮЗ”
СИНТЕЗ
СИНТЕ
З СО
О
ТОВ



e-mail: vinnicya@mail.ru

ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɞɢɬɹɱɢɯɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɜɭɥɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚ
ɬɟɥ  
ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ
 
ɬɟɩɥɢɰɶɬɚɩɚɪɧɢɤɿɜ
HPDLOVLQWH]#YQXD
ɚɬɚɤɨɠɛɭɞɶɹɤɿɜɢɪɨɛɢɡɦɟɬɚɥɭ

ɋȺɅɈɇɂɆȿȻɅȱȼ
ɆȿȻɅȱɇȺɁȺɆɈȼɅȿɇɇə
Індивідуально виготовляєм меблі: кухні,
спальні, дитячі, шафи купе. Поклейка ПВХ.
Нанесення візерунків на скло, дзеркала
Ціна виробника
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Гонти, 39А, оф 104
(097) 340-21-97
(0432) 26-32-03

www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

м.Вінниця
вул. Кірова 12 склад 8-А
ɬɟɥ
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e-mail: vinnicya@mail.ru

interplit-vinnitsa@ukr.net
www.interplit.com.ua

+38 (067) 432-38-16
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www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ТЕХНОСКЛАД

ɬɟɥ
 

Мягкая мебель фабрики
«ВНД»

www.vndcompany.com.ua

Широкий вибір дрібної
та габаритної техніки
Безкоштовна доставка

(0432) 52-88-02
(068) 210-04-58
tehno-sklad.com.ua

Салон меблів

вул. Келецька, 117 Б
ТЦ «ШОК»

ɆȿȻɅȱɇȺɁȺɆɈȼɅȿɇɇə

АТМО
О



e-mail: vinnicya@mail.ru

Єдиний в місті салон меблів - прямий представник
12-ти українських фабрик
Завжди відмінна якість,
дешеві ціни та неймовірні знижки!!!

пр. Коцюбинского 78, 2-й пов.

тел. (067) 618-53-35

ɌɈɊȽɈȼȿɅɖɇȿ
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɑɇȿɈȻɅȺȾɇȺɇɇə

тел. (096) 344-73-07
тел.: (063) 617-39-68

ɤɭɯɧɿɲɚɮɢɤɭɩɟɞɢɬɹɱɿɜɿɬɚɥɶɧɿɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɟ
(067) 661-70-05
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹȼɢʀɡɞɞɢɡɚɣɧɟɪɚɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ
www.vashi-mebli.vn.ua
Ʉɪɟɞɢɬ
МЕБЛЕВА ФАБРИКА

МЕБЛІ НА
ЗАМОВЛЕННЯ

вул. Соборна, 97, тел. (096) 644-99-44
МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ.
ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА. вул. Пирогова, 105, тел. 55-47-87
пр. Коцюбинського, 27/1 (1 пов.)
КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, ВІТАЛЬНІ,
вул. Келецька, 117б, ТЦ «ШОК»
ГАРДЕРОБНІ ТА МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ.
БЕЗКОШТОВНИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ. КРЕДИТ тел.: (098) 722-99-30, (097) 117-77-61

ВИРОБНИЦТВО КОРПУСНИХ МЕБЛІВ
·кухні ·дитячі ·спальні
(096) 048-79-02
·шафи купе ·офісні меблі
Поклейка ПВХ

Виробництво меблів на замовлення. Безкоштовний дизайн проект. Продаж меблевої
форнітури. Порізка та продаж ДСП, ДВП.
Поклейка ПВХ
МЕБЛЕВІ ТКАНИНИ

“ПАРТНЕР”

ɆȿȻɅȿȼȱɌɄȺɇɂɇɂ
ɲɤɿɪɨɡɚɦɿɧɧɢɤɚɜɬɨɬɤɚɧɢɧɢ
ɉɨɪɚɥɨɧɬɚɜɫɟɞɥɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɿɪɟɦɨɧɬɭɦ¶ɹɤɢɯɦɟɛɥɿɜ

вул. Червоноармійська, 57

(067) 759-05-60
(057) 876-11-02
(0432) 50-94-41
вул. Папаніна, 12
тел.: (0432) 26-10-93
(067) 911-20-90

 ɈȾəȽȼɁɍɌɌəȺɄɋȿɋɍȺɊɂ
КОСТЮМИ, СОРОЧКИ
АКСЕСУАРИ,
ПАЛЬТО, КУРТКИ
74
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ТЦ «4 сезони», бут. №10,

вул. Коцюбинського, 25
ТК «Жовтень», бут. №1-14,
вул.: Коцюбинського, 34
ТЦ «Алі-Баба», бут. №3,

вул. Коцюбинського, 11
(097) 887-93-83

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Мода для современных, стильных, увереТРЦ «Мегамол»
нных в себе женщин,
вул. 600 річчя,17
которые ценят безупречное качество
(096) 685-61-50
и идеальный крой.
Ƚɿɦɧɚɫɬɢɱɧɿɤɭɩɚɥɶɧɢɤɢɞɥɹɬɪɟɧɭɜɚɧɶ
ɬɚɧɰɿɜɿɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢȺɬɚɤɨɠɬɪɢɤɨ
ɥɟɝɿɧɫɢɬɚɝɟɬɪɢɒɢɪɨɤɢɣɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ
ɤɭɩɚɥɶɧɢɤɿɜɰɿɥɢɣɪɿɤ

www.vinnicya.vn.ua

ɋɭɤɧɿ

ТЦ «Жовтень»
2 пов. бутік № 2-8
Бутік «NINA» зправа перед
мясним павільоном Ц.Р.
тел. (067) 954-70-03

e-mail: vinnicya@mail.ru

Понад 70 сучасних модний моделей суконь.
Можливе замовлення за каталогом.
Ціна доступна вашому гаманцю - від 1500 грн

ТЦ «Жовтень» бут 2-16
ТЦ «4 сезона» бут 2-20
(097) 402-33-84
(067) 856-13-06

Салон шкіри та хутра

(098) 264-48-13

ɇȺɃɒɂɊɒɂɃ
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɬɨɜɚɪɿɜ
Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿɰɿɧɢ
Ɂɪɭɱɧɟɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ

Представництво українських трикотажних
фабрик. Пропонуємо гуртом та вроздріб
натільну білизну, верхній одяг,
шкарпетки, колготи

вул. Коцюбинського, 5/3

вул. Коцюбинського, 25

магазин «Родинний»
вул. Космонавтів, 47

тел. (0432) 56-12-86,

вул. 50-річчя Перемоги,11

тел. (0432) 27-01-17

 ɌȿɄɋɌɂɅɖɊɍɄɈȾȱɅɅəȼɋȿȾɅəɒɂɌɌə
ЄВГЕНІЯ

ШТОРИ ТЮЛЬ
спеціалізований
салон-магазин

Немирівське шосе, 15,
тел.: (0432) 55-10-14,
(097) 134-34-33

 ɋɍȼȿɇȱɊɂȽɈȾɂɇɇɂɄɂȺɄȼȺɊȱɍɆɂ
АКВАРІУМ
76

Ⱥɤɜɚɪɿɭɦɡɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɞɢɡɚɣɧɨɦ
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɞɜɟɪɟɣɬɚɫɤɥɹɧɢɯ
ɮɚɫɚɞɿɜɡɩɿɫɤɨɫɬɪɭɣɧɢɦɦɚɥɸɧɤɨɦ

77

(067) 379-99-35

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ПОДАРУНКИ
ДЛЯ ВСІЄЇ
РОДИНИ

Швейцарські ножі “VICTORINOX“, туристичні та кухонні
ножі “Tramontina“, “Tescoma”, “Спутник”, “Krauff”, “Arcos”;
ліхтарі: “Mag-Lite“, “Varta“, “Police”; батарейки та зарядні
пристрої;термометри ВАТ “Стеклоприбор”, запальнички
“Zippo”, “Bic”, “Cricket”; сувеніри ТМ “Crystocraft”.

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Ринок “УРОЖАЙ”
ракушки №298, 104
тел.: (067) 285-00-26
(098) 595-13-33
www.v-tochku.сom

 МИСЛИВСТВО. РИБАЛЬСТВО
 ȾɂɌəɑɂɃɈȾəȽȱȽɊȺɒɄɂ

 ɋɉɈɊɌɂȼɇȱɌɈȼȺɊɂ
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua

ИКОРНИЙ ДОМ

e-mail: vinnicya@mail.ru

Вкусно! Доступно! Полезно!

(068) 998-75-59
(050) 729-76-91

МЕД

тел.: (063) 631-08-12
(067) 368-45-26

Икра всех сортов

ВІД ВИРОБНИКА
Высококачественное повидло
и кондитерские начинки, также: джемы,
пюре плодово-ягодное, молоко сгущенное
вареное и карамелизированное

 ɄȺɇɐȿɅəɊɋɖɄȱɌɈȼȺɊɂɄɇɂȽɂ

icra.vn.ua

www.meduvsim.vn.ua

(0432) 56-45-74
(0432) 56-49-19
www.loveluka.ua

 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
 ȾȿɄɈɊȺɌɂȼɇȱɊɈɋɅɂɇɂɄȼȱɌɂ
САДЖАНЦІ

Саджанці різноманітних плодових дерев
та кущів для Вашого саду. Імуннозахистні
сорти плодових дерев. В наявності є яблуня,
черешня, шовковиця, абрикоса, груша.
Запрошуємо до співпраці фермерів та оптовиків.
В наявності засобизахисту рослин, насіння провідних виробників,
мікродобрива, стимулятори росту рослин
добрива, агроволокно, теплична плівка, капельне зрошення,
Товари всі сертифіковані та належної якості.

Автоматичний полив
-проектування, -монтаж, -обслуговування
Капельне зрошування
Насіння, захист рослин, добрива

80
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(096) 964-21-20
вул.Артема 7
тел./факс (0432) 27-40-85
greenworld.vin@yandex.ua

Адмін. будівля
«Лампового заводу»
тел.: (067) 430-13-69
(067) 260-70-29

www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ЛОПАТИНСЬКИЙ
САД

Саджанці,
вирощування та реалізація.
Доставка «Новою поштою»

(097) 966-06-92
(063) 017-01-69
litynsad.com.ua

Саджанці від виробника
Наш власний розплідник
Працюєм більше 30 років

с. Некрасово, 1
(067) 775-27-48

e-mail: vinnicya@mail.ru

www.sad-lopatina.org.ua

ɉȺɄɍȼȺɅɖɇȱɆȺɌȿɊȱȺɅɂ

 ɌȺɈȻɅȺȾɇȺɇɇə



ɄɈɆɉ¶ɘɌȿɊɇȺɌȿɏɇȱɄȺɌȿɅȿɎɈɇɂ
ɉɊɈȽɊȺɆɇȿɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇə
Оптова торгівля аксесуарами до
мобільних телефонів.
Система знижок і бонусів
Доставка і гарантія на товар

 ɋɉȿɐɈȾəȽɁȺɋɈȻɂɁȺɏɂɋɌɍ
tehniko
ɢɧɬɟɪɧɟɬɦɚɝɚɡɢɧ

         
         
 
       
   !"!# "$ !!%
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(067) 707-27-24
(063) 889-99-93
mobilsab.com.ua

Продаж комп’ютерів, ноутбуків,
вул. Винниченка, 32/2
LED-телевізорів, побутової
тел.: (063) 649-14-60
та фото-, відеотехніки.
www.tehniko.com.ua
Ремонт ноутбуків, моніторів, принтерів
ɋɭɩɭɬɧɢɤɨɜɟɬɚɟɮɿɪɧɟɌȼ
ɋɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɣȱɇɌȿɊɇȿɌ
Ʉɚɛɟɥɶɧɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹ
ɉɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ
³9,$6$7´ɿ³(;75$79´
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вул. Фрунзе, 32
тел.: (0432) 69-38-46
69-32-82
(097) 767-84-82
www.starsat.com.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

ɇȺȼɑȺɅɖɇȱɁȺɄɅȺȾɂ

 ɋɉɈɊɌɂȼɇȱɄɅɍȻɂȼɋȿȾɅəɇȺȼɑȺɇɇə
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

АСТРОЛОГ
БОЧАРОВА
ЛЮДМИЛА
ДОПОМОГА
Д
СТУДЕНТАМ
СТ

Винницкий филиал Киевской
школы практической
астропсихологии «Селена»

 
 
ZZZDVWURVFKRROYQXD

РЕФЕРАТИ. КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ
Магістерські. Дипломні роботи
Презентації. Практичні роботи. ІНДЗ

вул. Космонавтів, 42
тел.: (063) 747-20-92
(093) 949-88-96
(097) 949-52-12
vin.internet-salon@yandex.ru

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

ВИГОТОВЛЕННЯ
ДИПЛОМНИХ РОБІТ
(не інтернет)

diplom-lux@mail.ru

 ɊɈɁȼɂɌɈɄȾȱɌȿɃ

ДИТЯЧИЙ КЛУБ

СОВА

Ранній розвиток дитини з елементами Монтессорі
(9 місяців - 3 роки). Умка ( 5 рівнів розвитку від 3 до 5 років).
Підготовка до школи (5-7 років). Англійська мова. Хореографія.
Образотворче мистецтво. Музикування. Енциклопедія.
Бебі-фітнес. Світ казок. Група вільного відвідування. Психолог.
Проведення дитячих днів народжень. Майстер-класи для батьків.

вул. Р. Скалецького 40-А
тел.: (097) 348-25-77
(099) 186-58-25
(093) 779-96-10
www.babycenter.com.ua

Музичні заняття, навчання вокалу та грі на різних музичних інструментах Англійська мова (з 3 років). Ранній розвиток з елементами
Монтессорі (з 9 місяців до 4 років). Пісочна терпія Творча майстерня
(Hand Made, художня школа, кераміка). Дитячий фітнес, пілатес,
ЛФК Консультації: логопед, логопед-дефектолог, психолог,
психотерапевт, Організація дитячих свят.

вул. Зодчих, 16
тел.: (093)733-40-55
(068) 770-25-25

 ȺȼɌɈɒɄɈɅɂ
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(098) 524-25-81
(063) 050-77-86

87

www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

вул. Київська, 104
тел.: (063) 978-7777,
(097) 09-7777-9

Автошкола «7777» запрошує
на навчання водіїв категорій:
А, А1, В, С, С1
www.avtoshkola7777.vn.ua

ТОВ
“ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР”

ОЦІНКА
МАЙНА

ФОП Шуткевич
у
В.Е.

 ɋɌɍȾȱȲɌȺɇɐȱȼ

ALEMANA
студія танців

Популярная во всем мире
танцевальная фитнесс-программа,
основанная на латинских и мировых ритмах
Классы проходят: ВТ,ЧТ, СБ - 18:00 и 19:00

Центр «СЭНСЭЙ»
Ул. Коцюбинского,43.
ул. Ватутина, 27 (Родинне гніздо)
тел.: (093) 410-68-00 ,
(096) 887-80-45
vk.com/zumba_ns

Проводиться набір дітей
з 3-х років та дорослих.

Келецька, 27
(097) 411-11-96
(097) 168-88-66

Клуб майбутніх чемпіонів чекає на Вас!

ТОВ «ЦЕНТР
«ЕКСПЕРТНА
ОЦІНКА ВІННИЦЯ»
“КАПІТАЛ-ІНВЕСТ”

ТОВ

e-mail: vinnicya@mail.ru

ОЦІНКА МАЙНА
ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ДАРУВАННЯ:
нерухомості, землі, транспорту,
обладнання. Технічні звіти.
Введення в експлуатацію

вул. Едельштейна, 6, оф. 7
вул. Театральна, 7/24

Весь спектр аудиторських, бухгалтерських,
консалтингових та юридичних послуг, які
виконуються висококваліфікованими аудиторами
та досвідченими спеціалістами в сфері фінансів,
економіки, податків та права.
Досвід роботи більше 17 років!

Хмельницьке шосе,13
оф. 103-105
тел.: (0432) 66-10-09
(067) 946-22-19
факс (0432) 67-32-00
www.auditsl.com.ua

Оцінка нерухомості, землі, транспорту,
обладнання. Оцінка УМК, акцій
та бізнесу. Судові експертизи.
Землевпорядні та геодезичні роботи.

вул. Соборна, 67,
кімната, 209
(0432) 53-17-13
(067) 770-77-90

т./ф.: (0432) 35-54-92
тел.: (067) 359-44-56
(067) 701-52-09
e-mail: svb7@mail.ru

Оцінка для цілей оподаткування, бізнесу та вул. 40 річчя Перемоги, 27
нематеріальних активів, нерухомості, транспорттел.: (0432) 57-22-28
них засобів, обладнання, літальних апаратів та
(067) 441-64-61
судноплавних засобів, іншого рухомого майна.
Надання послуг по експертній оцінці нерухомого майна
(оцінка квартир, будинків, земельних ділянок, комерційної нерухомості, комунального та державного майна),
експертна оцінка транспортних засобів, обладнання,
майнових прав, в тому числі для цілей оподаткування.

пр. Юності, 18, оф.805
(ТРЦ Дастор)
тел. (0432) 69-32-00
(067) 963-50-82
www.expert.prom.ua

ȿɤɫɩɟɪɬɧɚɨɰɿɧɤɚɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿɡɟɦɟɥɶɧɢɯ
ɞɿɥɹɧɨɤɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɣɧɚ
ɛɿɡɧɟɫɭɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿɬɚɐɆɄ
ɛɿɡɧɟɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɡɟɦɥɟɜɩɨɪɹɞɧɿɪɨɛɨɬɢ
ɝɟɨɞɟɡɿɹɈɰɿɧɤɚɞɥɹɰɿɥɟɣɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ

ɬɟɥ  
 

ɜɭɥɉɢɪɨɝɨɜɚ

HPDLONDSLWDOLQYHVW#XWHOQHWXD
ZZZNDSLWDOLQYHVWFRPXD

Оцінка нерухомості, земельних ділянок,
транспорту при оформленні спадщини,
дарування, договору купівлі-продажу,
міни для цілей оподаткування

«ВІТОКС»
Ліцензія №15316/13 від 15.10.2013 р.
тел.: (0432) 35-50-25, (097) 251-49-94
вул. Першотравнева, 84, 2-й пов., кім. 5
www.vit-oks.vn.ua
e-mail: vit-oks2013@yandex.ru

ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȱȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɖɄȱ

 ɌȺȿɄɋɉȿɊɌɇȱɉɈɋɅɍȽɂȿɄɋɉȿɊɌɂɁȺ
ÔÎÏ
Ãîðîáåöü Â.Â

Оцінка майна для дарування
успадкування, купівлі- продажу та обліку
нерухомості, автотранспортних засобів
та земельних ділянок
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вул. Хлібна , 3 кім. 7
тел.: (0432) 56-25-18
(067) 300-10-48

89

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

 ɘɊɂȾɂɑɇȱɉɈɋɅɍȽɂ
ЮК «Шевчук А.А. та партнери»

АДВОКАТ надає всі види юридичних послуг

Шевчук А.А.

та обслуговує господарську
діяльность підприємств

 ɇȿɊɍɏɈɆȱɋɌɖ
ȼɋȱɈɉȿɊȺɐȱȲɁɇȿɊɍɏɈɆȱɋɌɘ ɜɭɥɋɨɛɨɪɧɚ
АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ

“ДОБРИНЯ І КО”

ɘɪɢɞɢɱɧɚɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ

90

ɬɟɥ  
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вул. Соборна, 52, оф. 4
(098) 254-43-47
(093) 356-28-19
(0432) 69-86-28

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua
НОТАРІУС
ЛУКАШЕНКО
Володимир Борисович
НОТАРІУС
КОЛЕСНІК
Олег Володимирович

Вінницький міський нотаріальний округ. вул. Першотравнева, 50 кв.1
тел.: (0432) 67-01-81
Графік роботи:
(067) 492-38-71
Пн.-Пт.: з 900 до 1700. обід з 1300 до 1400
(063) 304-10-53
Субота за домовленістю
d.inna71@mail.ru
Неділя - вихідний.
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣɦɿɫɶɤɢɣɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɢɣɨɤɪɭɝ
ɜɭɥɉɢɪɨɝɨɜɚ
НОТАРІУС
ȼɫɿɜɢɞɢɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
ɬɟɥ  
ɉɪɚɰɸɽɦɨ
ЛАВРЕНОВ
 
ɉɧɉɬɫɛ
Ігор Анатолійович
HPDLOWKHBODZ\HU#LXD
ɇɟɞɿɥɹɜɢɯɿɞɧɢɣ
Вінницький районний
нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НОТАРІУС
СКУТЕЛЬНИК
Інна Анатоліївна

Надання правових консультацій.
Оформлення спадщини. Видача свідоцтв.
Посвідчення договорів, заповітів,
підписів, довіреностей.

НОТАРІУС
БЄЛАЯ
Оксана Миколаївна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Договори купівлі-продажу, дарування,
довіреності, заяви, спадщина та ін.
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тел.: (0432) 55-09-84
57-27-87
(067) 976-06-26
e-mail: nie9760626@gmail.com

lukashenko1812@rambler.ru
www.notarvb.vn.ua

Вінницький міський нотаріальний округ.
Пн.-Пт. - з 900 до 1800,
Сб - за домовленістю, Нд - вихідний

НОТАРІУС
КРИВЦОВ
Дмитро Валерійович

ɑɚɫɢɩɪɢɣɨɦɭ
ɉɧɉɬɡɞɨ
ɫɛɡɞɨ
ɇɞɜɢɯɿɞɧɢɣ
Вінницький міський нотаріальний округ.
ВЕСЬ СПЕКТР
НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ВЕСЬ СПЕКТР НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

тел.: (0432) 63-26-63
26-57-35, 69-04-42

вул. Островського, 29
т/ф. (0432) 61-66-90
(067) 146-72-36
okolec@gmail.com
ɜɭɥɅɟɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɚ

ɬɟɥ  
 
ɜɭɥɌɟɚɬɪɚɥɶɧɚ 

ɬɟɥ  
 
QRWDUGN#XNUQHW

вул.5 0-річчя Перемоги, 37

тел.: (0432) 55-42-20

Виїзд додому , в лікарню,
на підприємство
у випадку необхідності

вул. Архітектора
Артинова, 41, кв. 2
тел. (0432) 61-15-35
(097) 595-82-16

НОТАРІУС
ПЛАХОТНЮК
Олена Владиленівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
ВЕСЬ СПЕКТР
НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

тел.: (0432) 27-66-32
55-42-20

НОТАРІУС
ПАВЛЮК
Ірина Іванівна

ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣɦɿɫɶɤɢɣɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɢɣɨɤɪɭɝ
ȼɫɿɜɢɞɢɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
Ƚɪɚɮɿɤɪɨɛɨɬɢ
ɉɧɉɬɡɞɨ
ɋɭɛɨɬɚɧɟɞɿɥɹɜɢɯɿɞɧɢɣ

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА
Тамара Петрівна

Вінницький районний нотаріальний округ
ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НОТАРІУС
ОСТАПЕНКО
Юлія Вікторівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 930 до 1800 Субота з 930 до 1700
Неділя - вихідний.

НОТАРІУС
ЄВСТРАТОВА
Олена Олексіївна

вул. Острозького, 47/3

НОТАРІУС
НІДЗЕЛЬСКА
Ірина Євгенівна

ɞɨɉɟɪɟɪɜɚɡɞɨ
ɋɭɛɨɬɚɬɚɧɟɞɿɥɹɞɨɨɛɿɞɭȼɢɯɿɞɧɢɣɩɨɧɟɞɿɥɨɤ

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɿɜɿɩɨɬɟɤɢ
ɡɚɫɬɚɜɢɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭ
ɨɛɦɿɧɭɞɚɪɭɜɚɧɧɹ
Ɂɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɞɨɪɭɱɟɧɶɿɡɚɩɨɜɿɬɿɜ

Валентина Миколаївна
НОТАРІУС
ДОМБРОВСЬКА
Інесса Євгенівна

вул. 50-річчя Перемоги, 27

НОТАРІУС
ТЕРЕЩЕНКО
Валентина Василівна

НОТАРІУС
МУЛЬТЯН

 ɇɈɌȺɊȱɍɋɂ

e-mail: vinnicya@mail.ru

Ʉɭɩɿɜɥɹɩɪɨɞɚɠ
ȾɚɪɭɜɚɧɧɹɆɿɧɚɁɚɩɨɜɿɬɢ
ȾɨɪɭɱɟɧɧɹɄɨɩɿʀɌɚɿɧ

вул. 50-річчя Перемоги, 37

ɦȼɿɧɧɢɰɹ
ɩɪɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɬɟɥ  

пр. Коцюбинського, 78 В

тел.: (0432) 55-68-50
(050) 570-72-63
(098) 221-23-93
e-mail: inna_flowers@hotbox.ru

вул. Київська, 4, оф. 207
(в приміщенні Віноблдрукарні)

тел.: (0432) 67-10-56
(067) 383-32-82
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Хмельницьке шосе, 14

тел. (0432) 67-33-34
вул. Першотравнева, 166
тел.: (0432) 66-26-90,
66-24-46
(067) 430-57-80
ostapenkojulia.vin@rambler.ru

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
вул. 50-річчя Перемоги, 37

НОТАРІУС
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣɦɿɫɶɤɢɣɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɢɣɨɤɪɭɝ тел.: (0432) 55-42-20
ТКАЧУК
ȼɫɿɜɢɞɢɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɢɯɞɿɣ
27-66-62
Марина Владиленівна

(050) 573-13-23

НОТАРІУС
ЦЕНДЕЛІНА
Олена Валеріївна
НОТАРІУС
ПРОЦЕПКО
Анна Олексіївна

НОТАРІУС
ПОСВЯТЕНКО

Юрій Дмитрович

НОТАРІУС
РИБАЧЕНКО

Галина Дмитрівна

Вінницький міський нотаріальний округ.
50-річчя Перемоги, 30
Всі види нотаріальних дій.
Консультації безкоштовно
тел.: (0432) 26-35-55
Часи прийому: Пн.-Пт. - з 900 до 1800,
(050) 313-07-78
Сб.-за домовленістю Нд. -вихідний
Вінницький міський нотаріальний округ.
Графік роботи:
Пн.-Пт.: з 930 до 1800 Субота з 930 до 1400
Неділя - вихідний.

Вінницький міський нотаріальний округ
Часи прийому з 1000 до 1800 без перерви
Субота, Неділя - вихідні.

вулиця Воїнів
Інтернаціоналістів 12/76
тел. (0432) 56-02-97
54-82-02
вул. Пирогова, 24

тел.: (0432) 67-35-26,
55-08-88
вул. 50-річчя Перемоги 51/1

Вінницький міський нотаріальний округ тел.: (0432) 61-77-17,
Всі види нотаріальних послуг

www.vinnicya.vn.ua

НОТАРІУС
НАДОЛЬСЬКА
Ольга Андріївна

ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣɦɿɫɶɤɢɣɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɢɣɨɤɪɭɝ
Ɂɞɨɛɟɡɩɟɪɟɪɜɢ

НОТАРІУС
БАЙЛЕМА
ірина Дмитрівна

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Працюємо: з 900 до 1800

Вінницький міський нотаріальний округ

Субота, неділя за попередньою домовленістю.

вул. 1 Травня, 64/5
тел. (0432) 67-17-22
yana-bortnik@mail.ru

Вінницький міський нотаріальний округ

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

пр.Коцюбинського, 24
тел. (0432) 27-03-32
(096) 442-02-08

Вінницький міський нотаріальний округ. вул. Примакова, 23, оф. 4
НОТАРІУС
(старе місто)
Часи прийому:
тел.: (0432) 63-60-20,
КОРОЛЬ
Пн.-Пт. - з 900 до 1730,
(067) 566-25-41
Олена Миколаївна Сб -з 830 до 1400,Нд - за домовленістю.
e-mail: me76@mail.ru
НОТАРІУС
ЛЮЛЬКО
Ліана Миколаївна

Немирівський районний нотаріальний округ
Графік роботи: Пн.-Пт.: з 900 до 1700
Перерва з 1300 до 1400
Субота, неділя - вихідні.

м. Немирів, вул.
Горького, 92
тел. (04331) 2-24-22

 ɊɈȻɈɌȺ
ÐÎÁÎÒÀ

(067) 305-18-15

НОТАРІУС
БОРТНІК
Яна Анатоліївна

e-mail: vinnicya@mail.ru

ГАЗЕТА

«ТРУДОУСТРОЙСТВО»

Потрібні на роботу менеджери по роботі
пл. Гагаріна, 2
з клієнтами (рекламні агенти).
тел.: (0432) 57-24-69
Можна без д/р. Особисті якості:
(096)
686-34-26
комунікабельність, стресостійкість,
(063) 825-23-05
відповідальність, впевненість.

Шукаєте працівників?
Ми Вам допоможемо.

(0432) 27-89-29

ɜɭɥɪɿɱɱɹ
ɬɟɥ  
 

вул. Гоголя, 1, кв 1
Вінницький міський нотаріальний округ.
НОТАРІУС
(навпроти Універмагу)
Часи прийому:
КОВАЛЬОВА
тел.: (0432) 69-30-11,
Пн.-Пт. - з 1000 до 1730,
Віра Миколаївна
Сб - за домовленістю, Нд - вихідний.
35-82-70

НОТАРІУС
ЮРЧЕНКО
Світлана
Володимирівна
НОТАРІУС
БІЛОУС
Ольга Борисівна

Вінницький міський нотаріальний округ.

ВЕСЬ СПЕКТР НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Пн.-Пт. - з 1000 до 1800,
Сб 900 до 1500, Нд - вихідний

вул. С. Наливайка, 19
(біля пожежної частини)
тел.: (0432) 56-29-58
т/ф. (0432) 67-71-93
(067) 741-55-88

вул. Грушевського, 6 оф.2
Вінницький міський нотаріальний округ тел.: (0432) 67-71-88

ВСІ ВИДИ НОТАРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
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(096) 974-44-74
olya-notarius@mail.ru

 ɌɍɊɂɋɌɂɑɇȱɉɈɋɅɍȽɂɋȺɇȺɌɈɊȱȲ
ТУРИСТИЧНА
АГЕНЦІЯ
І БЮРО
ПЕРЕКЛАДІВ

ɉɉ³ȱɧɬɭɪɢɫɬȼɿɧɧɢɰɹ´
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɩɨɍɤɪɚʀɧɿɬɚɡɚ
ɤɨɪɞɨɧȯɝɢɩɟɬɈȺȿȱɧɞɿɹ
ɌɚɣɥɚɧɞȾɨɦɿɧɿɤɚɧɚ
Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɿɬɚɚɜɿɚɬɭɪɢɞɨȯɜɪɨɩɢ
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вул. Соборна, 91
тел.: (0432) 61-14-16
56-27-13
(093) 02-00-556

www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

Цікаві пропозиції по турах
Страхування, візова підтримка.
Знижки постійним клієнтам

тел.: (0432) 60-26-90
(067) 494-62-43
office@achemodan.com
www.achemodan.com

Візова підтримка. Страхування.
Бронювання готелів.
Підготовка документів для оформлення візи.
Організація туристичних поїздок.
Бізнес-поїздки до Європи.

вул. Соборна, 41А
тел.: (093) 082-83-71
(096) 703-53-53
e-mail: euroviza@i.ua
www.viza.vn.ua

Санаторно-готельний комплекс

м. Хмільник
(050) 461-41-41
(097) 754-36-12
premium-podolie.com.ua

Здача номерів подобово.
Суміщення лікувальної бази
санаторію «Преміум Поділля»
з комфортним проживанням.

Пасажирські перевезення на замовлення. тел. (0432) 66-07-08
Екскурсії. Подорожі в Карпати
(067) 430 91-74
та на відпочинок до моря
(066) 090-67-08
Автобус «SETRA» (Німеччина)

e-mail: vinnicya@mail.ru

ȼɿɞɩɨɱɢɧɨɤȼɿɡɢȺɜɿɚɤɜɢɬɤɢ
Ⱦɿɥɨɜɿɩɨʀɡɞɤɢȿɤɫɤɭɪɫɿʀ
ɌɭɪɟɱɱɢɧɚȯɝɢɩɟɬȻɨɥɝɚɪɿɹɈȺȿ
ɌɭɧɿɫɄɢɬɚɣȯɜɪɨɩɚ
Ɂɞɿɣɫɧɢɫɜɨʀɦɪɿʀ

вул. Академіка Ющенка, 8,оф. 106

ТЦ “ПЕТРОЦЕНТР”, 2 пов.
пр. Коцюбинського, 70

тел.: (0432) 69-90-30
(063) 722-92-66

 ȺɄɌɂȼɇɂɃȼȱȾɉɈɑɂɇɈɄ

 ȻɘɊɈɉȿɊȿɄɅȺȾȱȼ
Переклади. Апостиль. Легалізація.
Підготовка документів
для виїзду за кордон.

БЮРО
ТЕХНІЧНИХ І
ЛІТЕРАТУРНИХХ
ПЕРЕКЛАДІВ
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вул. Пирогова, 47а,
ТЦ «Ізумруд» 3 пов.
тел.: (098) 505-73-25,
(063) 041-27-43,
(099) 245-56-57

ɉȿɊȿɄɅȺȾɂ
ɭɫɧɿɩɢɫɶɦɨɜɿɡɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɢɦ
ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ
ɉɪɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɚɩɨɫɬɢɥɹɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜȼɿɡɨɜɿɚɧɤɟɬɢ

вул. Соборна, буд. 85, оф. 1,
тел. (050) 384-24-84,
(095) 280-65-75, (0432) 35-57-76
www.pereklad-vn.com.ua
letstranslete@gmail.com

•ПЕРЕКЛАДИ (ТЕРМІНОВІ ВІД 1 ГОДИНИ!!!)
•НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ
•УСНІ ПЕРЕКЛАДИ
•АПОСТИЛЬ
•ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

вул. Пирогова, 23б
ГРЦ «Feride Plaza», (3-й пов.)
(0432) 69-29-29, 55-08-29
(063) 634-28-28, (067) 99-067-45
www.translation.ua
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua

вул. Пирогова, 23, офіс 50
Всі види перекладів (усні та письмові
тел.: (0432) 57-85-53, 55-08-57
ТЕРМІНОВО) Нотаріальне засвідчення.
Легалізація документів, проставлення штампу (098) 263-08-27, (050) 503-93-26
“Апостиль”в МінЮсті, МЗС, МОН, МОЗ,
(063) 606-59-24
консульствах іноземних держав
www.vinwelcome.org.ua



ɉɈɒɂȼɌȺɊȿɆɈɇɌɈȾəȽɍ
ȺɌȿɅɖȯ

e-mail: vinnicya@mail.ru

Швидкий та якісний ремонт одягу з тон- ул. Скалецкого, 7, 2 этаж
бутик № 9
ких тканин, трикотажу, шкіри та хутра. ТЦ «Омега»,
(063) 275-87-02
Піко. Висока якість за помірну ціну
(067) 274-25-32
ɜɭɥɑɟɪɜɨɧɢɯɉɚɪɬɢɡɚɧ

АТЕЛЬЄ

Пошив та ремонт будь-якого одягу, в т.ч. з
трикотажу, шкіри, хутра. Вишиваємо.
Штопаємо. Вяжемо. Оздоблюємо бісером,
камінням. Виготовляємо штучні квіти.
Прокат та пошив карнавальних костюмів.

ɬɟɥ  
 
 
HPDLONDWL]#PDLOUX

ТЕАТРАЛЬНОЕ
АТЕЛЬЕ -

Детские костюмы на любую тему.
Широкий выбор школьной формы.
Прокат, пошив новогодних, концертных,
национальных костюмов, фраков,
вечерних платьев.

ул. Скалецкого, 15
тел.: (0432) 53-66-05
(067) 422-02-75,
(095) 531-01-40
(063) 668-33-00
www.atele-arlekin.com

ПРОКАТ
КОСТЮМОВ

ɋȿɊȼȱɋɇȱɐȿɇɌɊɂɊȿɆɈɇɌ

 ɄɈɆɉ¶ɘɌȿɊɇɈȲɌȺɉɈȻɍɌɈȼɈȲɌȿɏɇȱɄɂ
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
ГАРАНТІЙНИЙ ТА ПІСЛЯГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ
аудіо-, відео- (LCD TFT телевізори, монітори, DVD,
автомагнітоли, MP3-плеєри, музичні центри,
домашні кінотеатри) та побутової техніки.
Замовлення запчастин та аксесуарів.
Працюємо: пн.-пт.: 900-1800, сб.: 900-1500, нд.: вихідний

СЕРВІС-ЦЕНТР
ФОП БУРАКОВСЬКИЙ

Витратні матеріали
- Оргтехніка
- Послуги по заправці
та відновленню картриджів
- Ремонт оргтехніки

РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ, МОНІТОРІВ LCD, DVD.
Швидко, якісно. Гарантія.
Телевізори та монітори б/в.
Купівля TV на деталі.

www.vinnicya.vn.ua

вул. Енергетична, 3А

(067) 622-56-62
www.interservice.vn.ua

ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɂɃɆɈɇɌȺɀȱɇɀȿɇȿɊɇɂɏɋɂɋɌȿɆ
ɜɿɞɟɨɧɚɝɥɹɞɭɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɨɛɦɟɠɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭ
ɨɯɨɪɨɧɧɢɯɬɚɩɨɠɟɠɧɢɯɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿɣɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯɦɟɪɟɠ
ɈɏɈɊɈɇȺɉȿɊɂɆȿɌɊɍ
Ɂɚɩɪɨɲɭɽɦɨɞɨɫɩɿɜɩɪɚɰɿɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ

пл. Жовтнева, 1
готель “Південний Буг”

тел.: (0432) 67-12-56
www.dataprint.vn.ua
ɜɭɥɪɿɱɱɹɉɟɪɟɦɨɝɢ

ɐɆɋ³ɅɈɄɈɆɈɌɂȼ´
ɬɟɥ  

e-mail: vinnicya@mail.ru

Фізичная охорона об’ктів всіх форм власності. Монтаж і обслуговування тех- вул. 50р. Перемоги, 34-а, оф. 25
нічних систем контролю доступа. GPS-мониторинг транспорту з можливістю
(0432) 655-625
захисту його від крадіжки. Организація служби безпеки на підприємстві в
т.ч. абонентське обслуговування. Детективні послуги (пошук осіб і інформа(067) 916-77-80
ції різного характеру). Пошук боржників і надання допомоги по поверненню
(067) 432-18-73
боргів. Надаємо допомогу в адвокатській діяльності. Проводимо перевірки
заставного майна.
(067) 430-81-44

ПП
“АТІС УКРАЇНА”

ɜɭɥɪɿɱɱɹɉɟɪɟɦɨɝɢ
Ȼɉ³ɘɜɿɥɟɣɧɢɣ´ɩɨɜɟɪɯ

ɬɟɥ  
 

ɉɪɨɞɚɠɦɨɧɬɚɠɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɨɯɨɪɨɧɧɨʀɬɚ
вул. Соборна, 28, оф. 205
ɩɨɠɟɠɧɨʀɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɨʀɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀɜɿ
ɞɟɨɧɚɝɥɹɞɭ ɜɿɞɟɨɤɚɦɟɪɿɬɞ ɜɿɞɟɨɬɚɛɚɝɚɬɨɤɜɚɪ тел.: (0432) 69-32-44
ɬɢɪɧɢɯɞɨɦɨɮɨɧɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɞɨɫɬɭɩɭ
(097) 486-04-82
Ɋɟɦɨɧɬɜɿɞɟɨɞɨɦɨɮɨɧɿɜɜɿɞɟɨɩɚɧɟɥɟɣɜɿɞɟɨɤɚɦɟɪ
e-mail: zapletnuk@mail.rX
ɬɚɿɧɨɛɥɛɟɡɩɟɤɢ
Охрана частных и государственных объектов. Инкассация и
ул. Соборная, 33
перевозка денежных средств. Охрана общественного порядка при
проведении массовых мероприятий. Сопровождение и охрана (0432) 55-78-71 - дежур. часть
грузов с контролем их местонахождения. Установка и
(098) 298-23-02 - директор
обслуживание инженерных систем охраны и контроля. Проведе(067) 431-84-02 -круглосуточно
ние детективных расследований и поисковых мероприятий

ɈɏɈɊɈɇɇȱɎȱɊɆɂ

 :(%ȾɂɁȺɃɇȱɇɌȿɊɇȿɌɋȺɅɈɇɂ

 ɋɂɋɌȿɆɂɌȺɋɂȽɇȺɅȱɁȺɐȱə
ɋɢɫɬɟɦɢɜɿɞɟɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ȼɿɞɟɨɚɭɞɿɨɞɨɦɨɮɨɧɢ
ɋɢɫɬɟɦɢɤɨɧɬɪɨɥɸɞɨɫɬɭɩɭɈɯɨɪɨɧɧɚ
ɬɚɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɚɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿɹ

ɋɩɪɚɜɠɧɹɧɿɦɟɰɶɤɚɹɤɿɫɬɶɜɿɞ³%DOWHU6HFXULW\´

(096) 502-15-46
Создание сайтов
Продвижение в поисковых системах (093) 393-41-84
Рекламма
weboss.com.ua

вул. Фрунзе, 32
тел.: (0432) 69-38-46
(066) 025-23-11
(097) 767-84-82
www.starsat.com.ua

ɋɨɡɞɚɧɢɟɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɫɚɣɬɨɜ
ɥɸɛɨɣɫɥɨɠɧɨɫɬɢȻɨɥɟɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɡɚɤɚɡɨɜ
ІНТЕРНЕТ КЛУБ
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Інтернет. Ігри. Набір.
Ксерокопіювання. Друк. Сканування.
Реферати, курсові, контрольні.
101

(067)709-05-16
(066)389-17-77
(093)581-90-70

echo-group.biz
darkterior@bigmir.net
вул. Космонавтів, 42
тел.: (093) 949-88-96,
(063) 747-20-92,
(097) 949-52-12
vin.internet-salon@yandex.ru

www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

 ɊɂɌɍȺɅɖɇȱȼɂɊɈȻɂ
ПАМ’ЯТНИКИ
РИТУАЛЬНІ
ТОВАРИ

Виготовлення, встановлення
та реконструкція пам’ятників
з граніту, бетону
та мармурової крихти.

Виготовлення, доставка, встановлення
з граніту, бетону та мармурової
ПАМ’ЯТНИКИ пам’ятників
крихти. Виготовлення фотоовалів
та табличок. Гурт та роздріб.

 ɊɂɌɍȺɅɖɇȱɉɈɋɅɍȽɂ
вул. Чехова, 12А
Немирівське шосе, 111

тел.: (0432) 57-63-04,
27-98-68
e-mail: kovalchuk_78@ukr.net

(097) 239-05-53
(063) 764-70-58
(097) 276-63-24
(067) 292-64-70
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e-mail: vinnicya@mail.ru

ɄɅȱɇȱɇȽɈȼȱɄɈɆɉȺɇȱȲ
ɏȱɆɑɂɋɌɄɂɉɊȺɅɖɇȱ
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ХІМЧИСТКА

Хімчистка верхнього одягу
Хімчистка та фарбування шкіри, сумок,
шкіргалантереї, взуття та дублянок.
Чистка весільних суконь.

вул. 50-річчя Перемоги, 26
БП «Ювілейний» 1 пов.
тел.: (0432) 57-62-47,
(067) 430-46-71

ɉɈɅȱȽɊȺɎȱəɁɈȼɇȱɒɇəɊȿɄɅȺɆȺ

 ɉɅȺɋɌɂɄɈȼȱɄȺɊɌɂɉȿɑȺɌɄɂɒɌȺɆɉɂ

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Шовкодрук. Індивідуальні автономера.
Виготовлення інформаційних щитів.
тел.: (0432) 55-44-32
Різні роботи з самоклеючої плівки.
(067) 432-26-33
Поліграфія та розробка макетів.
Реставрація фотографій, покращення якості фото

Печатки, штампи, факсиміле, екслі- вул. Соборна, 59 (міськвиконком)
тел. (0432) 57-95-10
бріс. Візитні картки, логтип на суве- тел./факс
(0432) 50-91-49
нірах. Таблички, вивіски. Пломбіри
тел.: (097) 000-40-35
пломбіратори, металеві печатки
(067) 766-79-57

Ɍɚɦɩɨɞɪɭɤ
ɋɭɜɟɧɿɪɧɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɨɥɿɝɪɚɮɿɹ

ɜɭɥɉɢɪɨɝɨɜɚ
ɨɮɿɫ
ɬɟɥ  
HPDLOGSBSRVW#PDLOUX

вул. Фрунзе, 4, («Хімзавод»)
Візитки, флаєра, буклети, плакати,
(096) 37 25 807
банера, шкільні стенди, вивіски,
(063) 29 69 422
таблички, штендери, лайтбокси...
vk.com/alexandr.status
РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ, ДРУК, МОНТАЖ status.agroup@gmail. com

ȾɢɡɚɣɧɁɨɜɧɿɲɧɹɪɟɤɥɚɦɚ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹɮɚɫɚɞɿɜɉɨɥɿɝɪɚɮɿɹ
ɒɢɪɨɤɨɮɨɪɦɚɬɧɢɣɞɪɭɤ
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɪɟɤɥɚɦɢ

 ɎɈɌɈȼȱȾȿɈɁɃɈɆɄȺ
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Хмельницьке шосе, 62/1
тел.: (0432) 57-01-09
66-16-17
(067) 251-65-68
e-mail: abris.v@gmail.com
www.abris.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ȼȿɋȱɅɖɇȺ

ВИДЕОСЪЕМКА

ɎɈɌɈɌȺȼȱȾȿɈɁɃɈɆɄȺ
ȼɿɞɈɥɟɤɫɚɧɞɪɢɏɚɪɶɤɨɜɨʀ
ɬɚɋɟɪɝɿɹɉɢɪɨɝɨɜɫɶɤɨɝɨ

ɬɟɥ  
 
  
ZZZDOH[YLGHRQHW
YNFRPVXSHUYLGHR

Профессиональная фотосьемка,
выпускные альбомы, портфолио,
семейное, детское фото.

тел. (063) 605-18-06
Люда
тел. (093) 115-84-23
Надя

Поможем не только вспомнить,
но и показать события праздников
съемка на 2 камеры фиксирует все
незабываемые моменты.

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

www.vk.com/club597900644

(097) 073-63-48
(063) 504-22-60
livesee.com.ua
http://vk.com.ua/livesee

 ȼȿȾɍɑȱɋȼəɌɌȺɆȺȾȺɒɈɍɉɊɈȽɊȺɆȺ
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ
ПРАЗДНИКОВ

Оригинальный сценарий
Ведущие и аниматоры
Музыкальное сопровождение
Развлекательная программа

(0432) 57-51-97
(067) 669-99-86
(063) 955-51-90

 ȾɂɁȺɃɇɎɅɈɊɂɋɌɂɄȺȺɄɋȿɋɍȺɊɂ

ТАМАДА
Олена Зелена

Ведуча весіль, ювілеїв.
випускних вечорів

(067) 432-37-81
(063) 280-66-31

Ексклюзивні
вироби з дерева

ТАМАДА
Руслана

Тамада та жива музика
на весілля та корпоративи

(097) 445-27-20
(063) 276-07-33

(063) 320-24-56
Ведучий чи тамада
(067) 430-03-34
на весіллі твоєї мрії ?
www.vin-tamada.com/articles
Event-студія святкових подій-Magik vk.com/tamada_sergei_ruslana_vinnitsa
КАПІТОШКА

тамада
Олена

Дзвоніть до нас ми приїдемо до Вас
Артгрупа «Капітошка»
Організація свят для дітей від 3до 12 років.
Завжди новий сценарій, ігри,
сюрпризи, музика, танці

(0432) 46-82-05,
46-17-93
(097) 131-94-31

Проведення весіль, ювілеїв,
корпоративів за індивідуальним
сценарієм. Море казкових емоцій.
Весільний та святковий макіяж

(093) 303-41-21
(067) 394-86-70

ɋȼəɌɄɈȼȿɈɎɈɊɆɅȿɇɇə

Студія подарунків ручної роботи
тел. (067) 914-29-75
та весільник аксесуарів
·весільні запрошення ·бонбон’єрки
(067) 426-64-73
·листівки ·альбоми ·книги побажань
- Оформление праздников
воздушными шарами

спешат на помощь! - Шоу мыльных пузырей
- Воздушные шары с гелием
- Букеты из воздушных шаров
- Проведение детских
праздников
- Фигуры из воздушных шаров

- Букеты из конфет
- Букеты из фруктов
- Торты из памперсов
- Проведение
мастер-классов

 ȼȿɋȱɅɖɇɂɃɄɈɊɌȿɀ

 ȼȿɋȱɅɖɇȱɋȺɅɈɇɂ
Салон весільної та вечірньої моди.
Розробка і фабричний пошив суконь
за вашими ескізами

108

тел. (067) 790-44-80
www.mrtomas.com.ua

вул. Коцюбинського, 31

(098) 583-83-93
(093) 617-71-72
www.slanovsky.vn.ua
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24)
(Соборная,
ТЦ Sky Park (600-летия, 17)
лл
ТРЦ Мегамо д (Юности, 43)
ан
ТСЦ Магигр (063) 196-56-55
2,
(067) 348-37-1 7-90-00
(098) 51

www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

e-mail: vinnicya@mail.ru

 ɘȼȿɅȱɊɇȱȼɂɊɈȻɂ



ɋȺɅɈɇɂɄɊȺɋɂ
ɉȿɊɍɄȺɊɇȱɄɈɋɆȿɌɂɄȺ
Для Вас працюють: перукарський зал,
косметолог, майстер манікюру, майстер
педикюру, подолог, нарощування вій,
масажист, шугарінг, воскова депіляція
Тату. Татуаж губ, бровей, глаз.

вул. Зодчих, 20
(098) 324-58-12
(093) 787-51-45

ул. Архитектора
СТУДИЯ
Артынова, 51
Лазерное удаление тату и татуажа.
ТАТ У
тел.: (067) 274-91-48
Пирсинг. Обучение. Магазин.
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www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

ДЕПІЛЯЦІЯ
ДЛЯ ВСІХ

ВІЗАЖИСТ

112

e-mail: vinnicya@mail.ru

Депіляція, віск, шугаринг.
Тату блисками, хною.
Бікіні дизайн. Навчаю.
Продаж засобу для шугарингу

(098) 387-18-33
(063) 142-14-09

Макияж на профессиональной
итальянской косметике «Libre» Сва- (097) 921-24-82
дебный, вечерний, деловой,
(093) 454-01-15
дневной, возрастной.

113

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
ПЕРУКАРНЯ

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

Чоловічий та жіночий зал.
Сучасні стрижки. Стрижка гарячими Хмельницьке шосе, 6,
ножницями. Манікюр, педикюр.
тел.: (0432) 52-47-99
Нарощування нігтів.
(096) 702-42-38
Покриття нігтів гель-лаком

 ɌɈȼȺɊɂȾɅəȾɈɊɈɋɅɂɏ
Оригінальні секс-іграшки
та інтим-товари з Європи
Турбота про кожного клієнта!

вул. Некрасова, 65
ТЦ «КУМ»
тел. (050) 451-87-19

 ɊȿɋɌɈɊȺɇɂȻȺɊɂɄȺɎȿȲȾȺɅɖɇȱ
КАФЕ
СВІТАНОК

Смачна українська і європейська кухня кухня. вул. Стахурского, 56 А
Проведення банкетів,(зали на 80 і 30 чоловік) тел. (0432) 69-30-75
Окремий танцайданчик
(068) 837-72-11

КАФЕ
«ВЕНЕЦІЯ»

Смачна українська і європейська кухня кухня.
Проведення банкетів,(зали на 80 і 30 чоловік)
Окремий танцайданчик

вул. Винниченка
тел. (0432) 69-30-75
(068) 837-72-11

В ресторане комфортно разместятся до 160 Ваших гостей,
Банкетный зал на 85 мест. Зал на первом этаже на 30 мест
Кальяный – зал на 40 мест. 2 VIP – зал на 8 и 12 мест
Зал на первом этаже на 64 мес

пр. Коцюбинского 11
тел.: (097) 177-55-44
(0432)55-48-28,

Доставка піци

вул. Келецька, 111

Ï²ÖÅÐ²ß

та іншої смакоти, що є в меню тел. (0432) 57-57-57
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тел.:
тел
л.: (04
(0
(0432)
32) 57
57-24
57-24-69,
-24-69, (098) 118-84118-84-16,
84-16,
16, (0
(063) 03
032-12-96
32-12-96
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ПРЕСТИЖ-ХОЛ

e-mail: vinnicya@mail.ru

До ваших послуг:
велика зала, мала зала, літня площадка,
VIP-номер, номер для молодят, бізнес номер.
Подаруйте собі незабутню атмосферу свята!

Банкетні зали на 20, 60, 150 чол.
Домашня кухня. Альтанки.
БЕРЕЗІНО

РЕСТОРАН
«УКРАЇНА»

Елітний комплекс відпочинку пропонує:
банкетна зала 200 чол., VIP зала 30 чол.,
оренда альтанок з мангалами від 300 грн,
будиночків від 400 грн, лазня від 180 грн.

вул. Бучми, 143
(0432) 2-777-35
(063) 2-777-800
(067) 777-00-32
www.prestigehall.vn.ua

с. Якушинці
3-й км. Хмельницького шосе

тел. (0432) 56-74-99
(098) 002-92-86
с. Зарванці, вул. Зоряна,1

тел.: (0432) 52-91-44,
52-91-33,
(096) 594-76-76
(063) 165-09-90

Українська кухня. Паркування на 30 машин
смт. Турбів,
4 -зали (25, 30, 200, 450 чоловік).
вул. Миру,147
Вартість банкетного меню 170-220 грн.
тел.(067) 432-43-21
Майданчик для виїздних церемоній

Європейска кухня, алкогольні напої, вул. Келецька, 66
(0432) 56-15-12
кава еспресо, чай.
(098) 430-30-61
Бізнес-обіди. Більярд
Для цінувальників східної культури
справжнього кальяну. Дуже великий вибір
тільки якісного табаку. Східні солодощі.
Демократичні ціни. TV. Wi-Fi
Банкетна зала на 140 місць,
VIP зал на 22 місця.
Українська та європейська кухня.
Готель з номерами «люкс» та «напівлюкс».
Сауна.

Банкетні зали на 20, 30, 50 і 100 чоловік.
Альтанки. Смачна кухня.
Весільні прикраси. Готельні номери,
молодятам номер «Люкс» у подарунок.
Чудова природа-ліс та озеро.
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вул. Соборна, 38,
вул. Грушевського, 56
(0432) 67-37-71,
67-17-69
смт. Стрижавка
4-й км Київської трасси

тел.: (0432) 58-51-66
(096) 355-69-87

Старе місто
(097) 346-33-41

www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
РЕСТОРАН
ФАТА
МОРГАНА

e-mail: vinnicya@mail.ru

Банкетний зал на 220 чол., закрита тераса 2-й км. Хмельницького шосе
на 60 чол., відкрита тераса на 30 чол. Зручне тел. (0432) 56-76-97,
69-11-90
паркування. Українська та європейська кухня. Чудове місце Вашого відпочинку
(067) 715-97-67

 ȽɈɌȿɅȱ
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
ГОТЕЛЬ-САУНА

Ƚɨɬɟɥɶɧɿɧɨɦɟɪɢ
ɜɭɥȺɪɬɟɦɚ
ɬɟɥ  
ɋɚɭɧɚ
 
Ʉɿɦɧɚɬɚɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɉɚɪɤɭɜɚɧɧɹ

www.vinnicya.vn.ua

e-mail: vinnicya@mail.ru

«Аквамарин» спортивный комплекс для всех!
Индивидуальный подход –
наш имидж!

Сауна. Басейн з ефектом хвилі. Велика
САУНА
кімната відпочинку. Супутникове TV.
«АКВА СТИЛЬ»
Працює цілодобово

ɭɥɈɫɬɪɨɠɫɤɨɝɨ
ɬɟɥ  

вул. Бевза, 34
(098) 295-20-66
(432) 61-88-55

ɆȿȾɂɑɇȱɌȺ

 ɋɌɈɆȺɌɈɅɈȽȱɑɇȱɉɈɋɅɍȽɂ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КІНЕЗІТЕРАПІЇ
Здоровий хребет та суглоби
без операцій та ліків

 ɋȺɍɇɂɅȺɁɇȱ
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пр. Коцюбинського, 78, 2 пов.

(0432) 52-91-03,
(068) 334-50-15

www.vinnicya.vn.ua

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96

МАСАЖ
ДЛЯ ДІТЕЙ
ТА ДОРОСЛИХ

ДЕЛЬТА МЕДИК
Ліц. АД № 064424 від 7.06.2012

КОНСУЛЬТАЦІЇ • УЗД- діагностика
• ЕКГ
• проктолога • хірурга • фіброколоноскопія • Холтер ЕКГ
• уролога • мамолога • фіброгастроскопія • Холтер АТ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ЛІКУВАННЯ
ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА

ТЕСТИРОВАНИЕ
ВСЕГО
ОРГАНИЗМА

e-mail: vinnicya@mail.ru

Ɇɚɫɚɠɤɥɚɫɢɱɧɢɣɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ
(093) 881-62-25
ɦɟɞɨɜɢɣɞɢɬɹɱɢɣɝɪɭɞɧɢɱɤɨɜɢɣ
(067) 998-94-43
ɚɧɬɢɰɟɥɸɥɿɬɧɢɣ
Ʌɿɤɭɽɦɨɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɦɿɠɯɪɟɛɰɟɜɿɝɪɢɠɿ ɜɭɥɅɟɧɫɶɤɢɯɉɨɞɿɣ
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹɯɪɟɛɬɚɛɿɥɶɜ
ɬɟɥ  
 
ɫɭɝɥɨɛɚɯɩɿɫɥɹɩɨɥɨɝɨɜɢɣɛɿɥɶɛɿɥɶɤɭɩɪɢɤɚ
 
ɚɪɢɬɦɿʀɊɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ
ZZZNRYDOHQNRYQXD
ɜɬɪɭɱɚɧɶɧɚɯɪɟɛɬɿɬɚɬɪɚɜɦ

Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɫɢɫɬɟɦɟ
³ɈȻȿɊɈɇ´ɜɫɟɝɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
ɬɟɥ  
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
 
ɞɥɹɜɡɪɨɫɥɵɯɝɪɧ
ɞɥɹɞɟɬɟɣɝɪɧ

вул. Хмельницьке шосе, 96 Б, тел.: (0432) 69-08-22, (094) 903-48-22

 ɉɈɋɅɍȽɂɉɋɂɏɈɅɈȽȺ
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тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
Психолог Короцінська Юлія Анатоліївна
Робота з дітьми та підлітками
Індивідуальні та сімейні консультації

e-mail: vinnicya@mail.ru

(067) 146-72-54

Набір у групи особистісного зростання
МЕТОД
ЛАДИНИ

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

ЕВСЕЕВА
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Ваше предназначение в жизни? Составление
персогальной карты судьбы и персональное
консультирование. Совместимомть с партнером,
исцеление отношений.
Какой вид деятельности Вам подходит?

(093) 29-30-700
(050) 56-13-528

Центр психо-социального розвития
«Амадея» ждет Вас с
Пн - Пт с 10-00 до 19-00

ул. Володарского, 39 А
(097) 683-71-17
(096) 596-52-48
(067) 256-88-60
(0432) 67-12-65

ɋɟɦɟɣɧɵɣɩɫɢɯɨɥɨɝȿɜɫɟɟɜɚɨɤɚɠɟɬ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɢɫɟɦɟɣɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɉɫɢɯɨɤɨɪɟɤɰɢɹɫɞɟɬɶɦɢɢɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ
Ɍɪɟɧɢɧɝɢɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɞɟɬɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
©ɋɟɦɶɹɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɤɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸª
©ɉɭɬɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨɫɱɚɫɬɶɹª ɪɟɲɟɧɢɟɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ

ɬɟɥ  
 
ZZZHYVHHYDLQXD

ȁǻǮǿǣǾǥȆǳǻǻȍǲǹȍǯȁǲȊȍǸǼǦǽǾǼǯǹǳǺǶǿǹȁȃȁ

Ми є офіційним представником SIEMENS AT на території Україні.
Завжди в наявності весь асортимент
слухових апаратів SIEMENS (більше 100 моделей).
Офіційна гарантія 2 роки, декілька сервісних центрів
Наши фахівці пройшли навчання за стандартами виробника.
Тестування апаратів - БЕЗКОШТОВНЕ
Скрінінг слуху - БЕЗКОШТОВНИЙ
Налаштування апаратів – БЕЗКОШТОВНЕ www.sluh-vinnitsa.com.ua

м. Вінниця, вул. Кропивницького, 1 / Соборна, 35 тел.: (0432) 52-77-37, (067) 942-94-84
ɋȺ Ɇ ɈɅ ȱ Ʉ ɍ ȼȺ ɇ ɇ ə Ɇ Ɉɀ ȿ Ȼɍ Ɍ ɂ ɒ Ʉ ȱ Ⱦ Ʌ ɂ ȼ ɂ Ɇ Ⱦ Ʌ ə ȼȺ ɒ Ɉ ȽɈ Ɂ Ⱦ Ɉ ɊɈ ȼ ` ə

 ȻȱɈɅɈȽȱɑɇɈȺɄɌɂȼɇȱɉɊȿɉȺɊȺɌɂ
АПТЕКА
NSP



Оздоровительные программы для всех
систем организма. Программа
ощищення организма, а также
диагностики организма при помощи
различных аппаратов

ȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇȺɆȿȾɂɐɂɇȺ
ɁɈɈɌɈȼȺɊɂ

 ɆȿȾɂɑɇȱɌɈȼȺɊɂ
Пропонуємо натуральні лікарські трави, гриби,
масла, косметичну сировину, чаї та соки. Натуральнна кава, продукти бджілництва, насіння,
настоянки, сухофрукти, алтайські бальзами та
масла. Трави коріння та спеції з Індії та Китаю.
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(067) 797-76-23
(093) 682-88-55
www.natr.vn.ua

(093) 794-25-58
(066) 007-29-35
lechec.com.ua
125

тел.: (0432) 57-24-69, (098) 118-84-16, (063) 032-12-96
вул. Нансена, 1 А,
Широкий спектр ветиринарних та
(0432) 57-65-15
Вінницький
(067) 430-80-25
ветеринарний центр лабораторно-діагностичних послуг.
Стаціонарне лікування. Готель для тварин. вул. 30 років Перемоги, 16
«ЮПІТЕР»
(067) 430-80-28
Виклик лікаря (067) 430-94-91
(0432) 60-20-33 цілодобово
Все виды ветеринарных услуг:
ул.Пирогова, 119 а
терапия, лабораторная диагностика,
вакцинация, хирургические вмешательства, тел.: (0432) 68-05-03,
(096) 265-09-99
послеоперационная реабилитация,
Лицензия АЕ № 191860 от 07.06.2013
стационарное содержание.
ВЕТЕРИНАРНА ЛІКАРНЯ»

Лікування та профілактика захворювань.
Хірургічні операції. Консультації.
Працюємо з 900 до 1800
Сб.-Нд. з 1000 до 1500

вул. 50-річчя Перемоги, 16

(ЦМС “Локомотив”)
тел.: (0432) 55-44-40
(067) 527-87-42

www.vinnicya.vn.ua
e-mail: vinnicya@mail.ru
ɉɊȺɃɋɇȺɊɈɁɆȱɓȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɊȿɄɅȺɆɇɂɏȻɅɈɄȱȼ
Розмір
см2

Назва
Блок внутрішній мінімальний
Блок внутрішній мінімальний
Блок внутрішній стандартний (кольоровий)
Блок внутрішній стандартний (кольоровий)
Блок внутрішній потрійний (кольоровий)
Блок внутрішній потрійний (кольоровий)
Блок на першій сторінці (обкладинка)
Блок на останній сторінці (обкладинка)
Блок на першій сторінці (внутрішній)
Сторінка внутрішня кольорова (в довіднику)

20
20
40
40
60
60
40
50
225
225

К-ть
К-ть
місяців виходів

6
12
6
12
6
12
1
1
1
1

6
12
6
12
6
12
1
1
1
1

Ціна
грн

350
590
490
790
590
1000
580
350
580
450

Прайс на розміщення інформаційно-рекламних блоків на сайті www.vinnicya.vn.ua
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Каліча____________________________________3
Вінницький Універмаг запорука Вашого успіху!______4
Правила дизайну для невеликих просторів_________6
“Orange Studio”діяльності
- создай свой дизайн! __7
· Дизайн-студия
Супровід господарської
Дежавю і його різновиди ______________________8
юридичних
осіб та
ФОП
Прибирання
на кухні?
Легко
і просто!______________9
______________________10
· «Великий
Майновісамозванец»
в т.ч. банківські
спори
Не бойтесь спорить,
· или
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пари в истории мира _______11
Не сравнивайте себя с другими людьми ___________12
юридичних осіб та ФОП
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Банкрутство
Посвідчення довіреностей_____________________16
· Поняття
Податкові
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учасникам
ато отримати путівки
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на санаторно-курортне лікування_______________20
· Скрытое
Захист влияние:
у кримінальному провадженні
управлять
с помощью жестов..._____21
· как
Супровід
нааудиторией
стадії виконання
Що знали про цукровий діабет у стародавні часи?____22
судових
рішень
Хто
такі зоміі?
_____________________________24
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Вимоги до вибору шин_______________________27
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63.
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Лазні ___________________________120
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19. Двері вхідні та міжкімнатні________________66
20. Ворота гаражні секційні. Автоматика _________67 68. Медичні та стоматологічні послуги_________120
69. Фітнес. Дієтологія ______________________123
21. Електрообладнання.
Кабельна та освітлювальна продукція ________67 70. Послуги психолога______________________123
22. Металопрокат. Вироби з металу
_____________69 71. Медичні товари________________________124
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пр. Коцюбинского 78, 2-й пов.

(067) 618-53-35

ТЦ Sky Park, вул. Козицкого, 51, 3-й пов. тел.: (067) 565-24-50, (098) 010-87-97

Людині, що прийшла з журналом ЗНИЖКА 50%
на разове відвідування дитиною лабіринту

Дивовижний лабіринт з тарзанкою та батутом
Гойдалки для малюків Розважальні автомати
Безліч розваг та призів

Алмазна різка
та свердління
ОТВОРІВ В БЕТОНІ

ВИРІЗАННЯ ДВЕРНИХ
ТА ВІКОННИХ ПРОЙОМІВ
(цегла, граніт, залізобетон)

тел.(096) 068-94-69
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
Економ електроенергію, бережи хатню техніку,
стань незалежним
від загального постачання електроенергії
разом з професіоналами! У нас для цього є все!

Стабілізатори напруги
Джерела безперервного живлення
для газових котлів
Перетворювачі напруги 12-220 В
Гелеві аккумуляторні батареї
ПРОСТО ПРИЙДИ І ПРИДБАЙ
м.Вінниця, вул. К. Маркса,13
тел.: (0432) 63-08-68
(067) 739-29-39

ВІКНА
ДВЕРІ

БАЛКОННІ
КОНСТРУКЦІЇ
ЖАЛЮЗІ

Виготовлення
Монтаж
Ціні від
виробника
Гарантія 5 років

тел.: (0432) 529-890
537-271, 551-008
(097) 328-22-20, (067) 789-92-89

