
МИ- УССР

Ш Іп.-п- мит-шШМІШІММспит
Зв. Е 4

шш - три тв
ЩЮШ - .І.идти...
шт - шию пап%Гшжш

ЧАС?!» - вишитим ЗАПИСКА

3831. “* І“!
Ш. ! 3767“Шв” р-ницш в.-ж він нєт. п.;. %

авт.-:= шт% м;?УШІ ; ІШ



(ІШ!
І.Си- Щп-,.-.' м.],2.0“ш.... ММСВ.Путін. ..................... 10

гпвп. -шш-ош......//]ШП. 'ЗШІт-“О і?
ГШІ. -
ГШ“. -
пш !. -
ГШ Ц. -
"ШП- -
ГШ“. -ШМ пп.-'п-...."47та Іх. -1'тв-І- им....і/гшх. -шщщт

Б.к.-пп. ..”в.е.- ..................35км» ............. 77шт ............. 22шт Пи!” .............. і!З.М. И
ГШ П. -0:.т|”-
"Ш Щ-



ГШ! ХІ- - Сир-ищи.- прав-шЩ
М



! . ?"”Ї'Ї 3 а' 4 5

т.тш ШШШІІІЗШЮ В.Г.

шви-пр допит “де”

вишня тиша в.н.фтш станеш с.г.Є>

. 7З“. "" рити им] 7
типи шипим.?
г:. вшш- ,... шиншил маси/27...



- . /ш т.пцяшщыжш%сп.-вс-“шм....'- тд.... “..-.,ш дамі/*
(

: поп-чип-щ пп.-:'..ппп шт.,-пр ША!-І.
"ппШия В.И.



"" Ш" Е“

навою Спа-в- 56!)

1: 5000 .і. 3756

!: т 4- 7780
П За» 4“- 77

и Біт -!. 7197

І! 5017 4“- 7785

1- 5000 .і. 7764

[| 5000 -Р- 7752

1: по





ітЩШШВШ
: Ніни-вип. , .І.

[. п:- н... пліт"" 1748>э=0=

2. виш и. , 47474.

!. пивна-и и. 7204
А. М три- папи



[. "'І- .вони. . Іо!"-

щ
2. маш дитини:-.
“дажш-%%“
”шин-Мша-"““" ”тжш'. '] при 197?г.

5. тк Арне-вт та 0шиниуши- : аппп полезных маєш.





спиш“ “З?" іти-илим."щш сип. т и- д .М 10 1.- имидж



3955,“ :::-са:. шаш :.:.ащпіп. проти-а по“у.е
,..

* ч.:-п-ить-сат зав.?”Ш ШЮ" І
У

“В." Ю:м. Їм ' штиб-ашжцш и ФротБМ%.Штеми::-но на ваш от!вщ паби-тим идт-сш ваш ішли Грант-шит-в: ”ІІІ!-
СМ д. ІНШЕ шашл- пиши-гэти-змив рищнвшт тппвпв Ш.Попси-пшашт рови.т.В. ши дрова-ш т дв-щити:-»! тьми“.їм що: ри,-музи. вред-л “и.“шт бити : дтшщ:ыібина! Шопен) 'ощыіиш. Змщ . І.О-

Црвво щвищу-шт?“парки. ярий ІІ“-20-саджати "вт ши ===: ! |тип.-паи- ши'взпшпшппш



.Щжшт'ж '-Мітта-"ши=.тщгш-шящ[ш...айэгдттЧт |о.-о.- Ні.-Ші.

*.ш“т“
' .. ІМ “ ".!

...-., “й”? тшєжж-і : и :: пп ::: ”пилипишин-ц
в.: що в.: гц ш,: плющ-о.: та



: Шп- іт'.!ПЗІ ЗПШШШІХІ' [дім4441 -3 016 І-Б-Ш -29-35

Їіяиппхкчлхпшхпхппзш
:: дивацтва 2212 39

“пн-ш“..аїщтта“
!,пп:1ш:пшишпхщ:ц: м

!ів!
заплавнимиию БИ



м
62

І

.
тим
шщ

%
Етдтп-:.“?

З“
м.!іі.і

““%..?
“і 55 'пГ'зБюивэ 616 а,]І |ІУ|УІП|ПХУІ=ІХ|Х8ХІІШ=

“І С.З.І П п03

!! 17 16Іо " ІІІІ

ХІ15111911

91213“18





пя суп Щ ап..ггг. Шни-«здати-її..“..; три“ ”- . “"ини-щ крушвврвт. е прш пп- осп-- лиш. ост : поц--: т : лиги-пп- шви-ня : мавп 20-5 І.
11“ апи- р... и- виш-=:. рЇО-Ізшш'- “г:-'в... вш--- .шЕ- .заждишив-А : ип- - ви:-арт
ш“ юп-т лиш-тайную* Малага оп вр- яп.-,,-“ вхід-радіан: при шв- Ї- .Рьь іт рщщ виш под ' о.Ід/ш
по пищи,т Іен-тд-шщі ящера-шт.:-



шпмшп ..в-шт,-: :- Пт-
иширма За ...“,.щури-нею.»: дсп-питимпані-. ,птім-уж,“т.ч" вещи-протрави.-нпд І...-ш. ['

Штат: %"низини-%““ % ЛШ [(Х)-150 І- . ш...-.



ш-ц'шпщ“ " сп. п-нїї-г'І.;від";” НЦ'“діда..“Щ Ітим-и
штожхьшт |- Ш 2'5'5'0

в-вЕ-ш- пит..
“за-тий. ій???" т.д-пп.пп.-ш



..::..ить.ш.шчЇ-ШЗ'М





0“ ввп-п-”::-тт,-дажш.“'т- “и.





Таш 06 пн титивлити ЕМП .” Мт: Ігш .-З». ширин остан .* кв ушу-І.: АІ І. “В" Пайш напиши '. З“ “[писля та?» юний-Залиш помпы540 то:.

Уйвдш ост сти-вкуды-др : 19 пн ш:ЗШ - 20.9 в:“Шв - 75 ППптица. - Ш., ч.Опри - 70 'шт - дю -%ащиг - Роо 'ття шрами пп-щши рот от шати пп Ю.-













>71/А

БІЛА-Л.- Щ ШШІБШ%жтт

шати: наш-*

"“і Г“мы...-ш т.: в.7 и.5 о.: ::.-
йїздїба' З:? 35523“



7,//
Пт'тщішзмити-| Ш Щпише-бив. шт.-всимШ Щ! вашшє-ІІ..

: пп: пролапс! 55 ”кипр-пп:
“Кущ
М П ММ І Шшґірщшф вдп плит-: . ”-шин.-Ь. Шт при.

підти- т.. при. ш:-МЙШ.ЩШФ=1' “ ПШР-Щм протишш “шин.-:рщиушшшшьІв ищут-Іцента-штЩ "Шмітт-;|...лисиця-шир.."Дей“щшшт???



Е пш што-п . вт ппєті. . шмит 'Ти-д-
ппщ1 в рупія-ю тари шнек-0 туш“ пи.

Е цим п [шввп . Щ ротор. шт вашу .Ь ищи-душ штпив там т. в. шт, мт-3,'6т поп пті-и.
ощ- юип інш . .при-в.: вашими вт . идітища-Щ! |мулшмщвп-Щ ІІ.-

ищо-автам. : ш-.] : тва базы.-гзхг-одіьь
Ч! іщ-щиь-т(1610-1026 !.. цдв
Вот іт тви- Інм-
п,;зовдв-цл пп. чи.

дає:-“штш 'тщй
Баал-Ід .. чив “в вир-вчилиЕшдцаїї, Матч-:УПМ вдп-пут



'Ки- шипи. : шщ “шштати-пм(:,Стщщшт.н та6.7 ьґг - %% вашш-
51.0 :.:-2 - накривати-ш щитамиЩ :
5.2 !.и.?.- юні шахтним пшона
З.!) І.м.Е- тм- шпщш “ІШш ищи тю при“мтештішиШп пища-и. : тина

-ЄВІ!пшааздп пиши ш пир-рпорп и “в упали-.
М М в: пши-п мэра-Кира. пихат- миди-Фон?“

: Неш тичинки”є! ваши %%Щ щип- 11 1-19штгп:пн-Ни.-3. І1- !при: “ж:жбп Ц-

Обь- вищим пров-ш- . шп-

)
К копи перш про]тміних %"%“”т.з..“-смт 'Дві-Щ '2.6-Іо-



д/ : та... 6.7 н.е кн.:-оди.и ' шипіт г.6 ш. иащ- А.: 1.1-м....шт пив- шпрощ : вони візит” ви]. я5.1т.шоик. ЩА- 'ИОЇЄЬ
( З.! іл.-415 !.ч. ]

'
1! шт вправи пд І Шт. ропьэб щ и [Птш : тши'шитодшпГ.зєш).

:- Рпщ-ЇОДЗБЗЖЄдшщьшт “1 | МІ.:- “***ЄЇЗЙЦ“ ош- 18-1- поп-и
к: що: парк“ в' км“%.7 142 ".

чив
51 -.5т виш виртта.5 :...2 - ши шунт МЗ.!) :.ьг - позив щитах-«ІМ
» жж“ В.Зпшт





”та , 00 80 Од
,. =” * хо П 53
и. пип- .. 6 :: :::



Імір-“.*“и. Іто” 'д..-оті ,“нас!-|І.. :
до ”и ..

и и
и до

та душ
: х

: : СІМ









ЛЧ.! ІІ::
тчычптипипші шпшпшппш...,..-

йнБ. ;!шаф
пті





:--..-%!!
м..!імІ

“%



джип““шт“тпап-діяти.,“-
“!шшшш'ш'-г-ц;дії-Майї.!...-==.т- 'М-М .

здатне-та: .

лишивши .

тиша-“т .ЕЖЩ”тінь-щом- '

“щит.-тт.-..:::тшпІ..-пп..штампа.-ваз..







ВЕНАМ-!. ШЕЩпет І "І“-

М ===-”ш? шпио-' 'ш
даровани- ха Сич-вив щ шоп-|пштш'Фти- “п пт. тиж .



Х/ж- впщвтп- оптштип. “"ЕЇЧ'Щ Н.ш.; Нашу Г'Ї'шєтгг“ снід“,т - Піт-сип мм а...'ІІШЩЕЗ/Ь...
Бош-іон «: придатним свшипшин- шш 'дії“

: . .;,д' і Е'ІІЯЬЕІ']!ЦІЕ 1 ”и.““* кв.!вдцмддв :



П.м.“
: ' 2 м.“? ББДЗДАЮЛ.”шмшшт .

і з !.: тиц-опер:- -.рш
В три пн- шаиш. цимцим-ли дш ши.штани.-тММвир-:.
ш-Ют .: ..-[іл-рц



“' “"-ОМ-%вУно. ”та а! 0 ”одШшшшгццштщт и я..
"Ши-нтш,...” .“Міші-5“м.. сп...--амат, м...."|М. т- на ви.“и:: ****“*ч-Ні.-вц- пт,-ц,.ип- ,Оч- - пч-,

!
!

нп-

Щ . ."ми тВн . ,; ].5Щит-п%дп :. ад 0.6щит ущ



-.--.----

РШШГЩШЩ
йти-яи-

кй

г.
в

%
“щ.“
таа

%."
та“?
..%

шмат

%..щ
Ющ“

%зт..ии,“







47



,77'

..“вччд-ьт""-""йт'тзт; “т.:-жж”їди-.. .[ ши“; %ы/ чи:тф%-М '.

”жит-ниви-"



“
тшшмм

мо.:
:
:.:!
що:

7

:.:э:
ЬЬЖМЬИ“.



-;?-

Осип “ І.П-ІІ ....-На“пощу-вси водо. .. ”що”. в«і = 30 . прошапомплзз І. "він.пп.? “є ш=ця спиш “тд-ПШРчи . шт : 2 ищи Щ :». . "“Е“ : шиЗа .! Е- да. . ш ро'пц.сп. ' ' “"

М и та]пот бпп / ніде.:опцштгпсезйаьґдШ|. пивом: т.
ІІ.-ци шви.-во-“. "см.:-Ціна, :до в “.алон-'в” ЗМІ лінти-Мт.!“ пп".

...... м'"годика-щ. **осипи- сво :::/ш. ”” ш ' :

21-Щ'Ш-Щ.---'/ тн: тип . т"Ш Щ шви- шини-ц..-щ жщш- :ц'щщтпщ-”д.-





/«*
шпилів-шипи-пт ,.-
этаж-т ІЗ
оси сн- и-ишти'гшгвшшряїд- вида .: .

І и. 1.- п І-птштіЗМд-Ювд ”
:: 237.” 1.522“,-%%=“ ....тівищи-ні 005- Іщш ,“.Ош І |.“штшткт“тд-види:

Вр- тип-т и.-- 2!» чт.
м. . “:.-шт: ”мм:-:......“тайми-х ст та .- 150

хдщпщґтттжшт
Ь проплив- та“001“ та и.“ ВШ]шт ши .Ш Щ ИЗ шт навдп-І.
висипн- пиво-п.п.-пт

воярпя-ип шввп-н жде-“13.- [З“0!- шиш .“в.:эз: тм.%-гпті, т пев-п шт “,”!==“ ш: війт.-поп-п'дтт“Юм
іІ



ити-І“вси-23-

Ч'М В?"

пор-п ...
її

'

“а“-:=“

І 30- оп.-п-
тінню-е..

мм
є

а
“та

т
ам3
“мм

в... в"”235 ..
пап так 2. ''

..

| прпп.
при“
и нить

поп-': меха .:Мта:нині арени-гон. є.

01.-

а?”т”І!

які.(пнмта::

зл-

385

212"”%“..-.*".твив-.*.-
тт,-нят“!!-ия наш-ни ш-І в юної-аборт ....штпті та. І.-
ш: .. пси. 1191.) шахи
Гаряче. штатив-в - ог дни-і;“ж

:.....вяд

Е.,

Є.:-



'ІІ.|І!6
!- пам-ч







в. мислили

виш-ЖЖ.%%“аш-й:-.“І-“псат-шт“:

:.:-“3535
І).-“пт“підщепи.-Ь.



біт-..-““:-п-тШ-Іб-щэ.штат.-даты“-дети,-к...:п-ЩОп.. п.п.... 25 БМ-...шзцт“"'-==.-3=.ш”.:.. =."""“
а..тї-За ..?э



..

...Ющыщ

та

чинш.

ц-т.
щщщ

ищ

..»

..,п

лют

,.;

..ш

.;
..

.І:

Ів

...

?н.-.

:тььььяь

,.



пд в.” м. г.: :.:
% шагам
та А.” що я.г и,!

“і." чи на :.: |



!. ити- ш.. в.- М т в.» п.» чи для я.: за
.. %%.и % що..-.і.” 10 по вы ”.. 2.24 од в.: І.!

ими шт тд має тм хв.Щ'- --> . та: м.; гм: в.: хи

|." =.”“|.”
[. .йди-іі?в. и... торт гт шию от о.:- 23 в.»

411-



“Миза :: :! т.д 15.59.22

“Ш"“Ш ' :.и в; сд пн Щ Ь.”

дощ-ІІ...“ т.. 30

“загін“він: пн.-.ш: хв 10 ю.: я.: г.п-

м :.о и п :.15

км :.: :.ц

1.21 :.: :.в

:.о. г.: 2.29

0.50 :.: :.гя
пи" пив зон.»: и.: шита. м.: Ап.: П.?! з.. ю..

41



швт.-
"...”-:.:.“ піти?-пт
т,-.Ж'шш"..Уи-Ои %%“ш

О.. .:и“ спиш-ш-вш ...-піт-ч

адиг.-" :. ...,-:::.“...з- 5

в) пошин- тишин- ."ІСІ-[.: :. Ішла-- в-!- І! -тп(:--к-ппи 4

-Іфи,и“швя=0гишш ...-
птиці,-пд.: пд.-мини п.п.:-
ш-пи-І щит-хр..



-74-

0110 поташ.? - за) від»: на 18 км,"БІ . І. “чи.про-т-ЮШЩЛ-Боп пЗ/гпц |" 17%гщітіпттпшш.щш-вв [



пп.-п-%Щ'ш"!. =]: . Башт-. шввп-|пр-
шп- - “:?“...т-.- ".:::-::.....тґцг'
пташки-.у“по:-п. мт при...Р“ ...-и :::-в щ шпани-Іт пд.-пид.интим-рн |о.-ь

5 ”та! Іов так] вони:т“. и

Мпа-.. м.".]- ШЮІШШЩ
“'І- пив-вт Ю“К.“ пить: !Пчвіжт' ".!”ш пил-.-ш ”і-т ВІБ- І ””Ющ-
Шипшини.'Ки- пропал, шшввп-, Ьшш' вирт-Іп. .-ст були ищи-шви оющш щаЮНІ-ш- От. прав -

п. 6?
. ”м.. кг. и;

ІІ



І'- О -ц--тяпр-цІ-ч-ни-п і-І|І.-..."- .!.-(МЬ
кг- пп. -(0.1и
5- н.е.,-..- вип- (55).

1-9 ”тінню-оці-Т.,-Е" Е+п+Р+ % ' п.п.ыоод..ьй'х”'

т !- типи-тв нычого т (1 своі).*? пип- Пиш М І

ти. див- ( Б“)при. вт ( І.І-и )і
при ' ити-ч (О.! " )!

живити('О,гг“-5.339" ' Об'-'-
гт-г

т

:: |
ґ ' В [2 581” эти ”а!ІМ,; що “.ш“Оттш “ 'ти?-'я%;"! І-в “вип. ""

Шкоди-о “ІІ“?" ВОО-“щ“-",?д.:-ш- зв'-==.шмат..-. юніт-випив!“-х-в тьцЗажит”и т.п..-имунии-ти:- ват



ц . ., . .. .в І.. у."; п.-
" .

Ід та,-“й.- -Я 29, А:, ,-, 29, * б,!

[. =. |! 0.05 о.. о.:
2. |рік-п в 2 а.“ Ч8. по- " . Б.! ІМР
5. и и“ ' 2 І.: г..

ВШ"Митна-ти.."--т..:.-: -----1авт-“т""-=?“ дій '....
в-в-Ітоп-тш-ц“'.-!=” при... - ти!-Іто .
...;-дав:.т-тщ-.І







го ,. І І”...-
О.,!

е.::

5.38

0.”

м.”

о.в

а.”

13".

0».
““??“!

1.79



Цвинтар-низ
!. м..“.” І пиши яв.-
ЬВЩв п.п.-І пив-Іке .-
8. т- пр.-ци ."в п.п.-вітрі] '

.-- , ,,
вв- пп. .. шин-ш

009
зм %%

%

о.:ь 0.15
9.52 т.д?

о.; о.5

п.:г

0.65



!. тип-ш
Гани-ванни вспів пущи пишищ-ип- - Новини І'Рс чи : куниц- бін. ипо-

Зпинш в п. Приписи. шпони прил Іннапилипишин. звати-. : піп-п про- -0- і

витя твщшь т 50 м.
в вимкнення во схил мовити ширин Етц- *

[%ЩХЩ'О ВШІВІОІМЇІВНШ'Б райони. [ЮВЕЄЙЇЕІШЮЙ В

І пр Плющ-| ВЦВІШБІШ шпал :: -”та . миттєвими! даты-6-п-о шп- дитя треш пип-
Ісычввп - гвв Опврвшщпп І Щит.направив.
о! наплив-л с-иІ-І -Штати ги птпіти | ггс !. Крот Інн ним в "вправипри-п папи цзин- шгкб-Ігп-Іпщтї| ип- Ів. Да я.... : менш-:. в) пиши-пи папи: шпиля гвя виправних : шипшині.
Ь н ш пп: г пн кш- цап-бши |!“ , пипл Літин по НДІ]: П-І. 2!62

( пп. 05 її”

Приведеннэ псих на " наш цив- поса-пя : среднем І тю. виє/пт ш припини-я пп' ЇЗЗМ наш а шив-пи ниви поющии-пп.| из. піт: ш ”типи.-я І ярм вин
цз- анти" нипп- ІШМШ І лип: ип-вправний.

Расход газ в: вишила . швиши
фонпш:прада=н і'щ маг-0220 ми |. 1 и"и в та ' поп ня нвиш- % юрщіпш вони е.:! '

ити 8100-3100. Єн.- ш тво-Иин-ждзяжііитп ' І- ити-и. .:
|

Чюпп ІІ:"! ПОШИЬЗБМН'ЕЯ нищи- ІВНПІІП-І
;

.. І



!

та*-Щ.:ЬШ%.ЧРІ-150 н. .

1т ючи-н на и сьова..- впи- (

і

1

'."Іщ-Оіпіщпт ,

пд.? м. Іса/пл (завше Щ!!!)

ш.." та: Чани ш .. '?тими год-- 3 на.) "5183! під)!“
,

]

п.:в Ш.... - . ., тт- ви:-пщи-
Р .-....жм.шжш -

;фщєщ%;?
Іт- "Іп- тв-щтювт Ім І

::.-'і...- - .! гнів-в т-
н. . “::"? ш"". ......“ЬЕве: га:-”%...' ІІ”.“.



“ Ім. ” "В.“
Мп: пош- цв.-ш“р...“ т 'ш .-= Зепп-пт пн.-. оп.-І тк-

. ...та-ды...”"%% =: **"- «

дн "=?“ !..-виш ..-“ І що... ерг-піпт 'ошипид-- та“
при тн- вт .и-щщА пн. т “и. и вп-



1.

2.

..
!-

Пиш

“.І!

2.“

ти:-355.,".н'Т. ІЕ. !.[т яри-Мія(ви-вЕШОІІ'І потів. п гнит-

ШІІІВІІ' .ІШШ ІпШЇ! Ім.!“
то и, |
П а.

"вини

..вип-

РФ. “-

"чи 0 .52

- вдп

чв-
' ІЗ.“

%
%

”

ІСІ..

86.6

ш.:

гт зим
вт м.!
М “П..



атомами-н.п- пи- І що що 500 поп тіт .. ,
.::-що та..

“За:-- 105 ""'в' шт помп



“і?

І “и: що ти вро-- ги: поп пн вт Пп. - та-П [10 и. . Заппи-еще: . “=. ІІ.-пра: І

здавши ”м.. мати:-"т- ===-ш-ЗдгНИНІ.” шт



Чилі]

щиявпчютппмвї

%%»

х

:

т

и

тшаят

і

Ш
ш

.
:шшвш

юютю

ю..

.
пиши

шити

м....

.
аяти,

щштшшшщищшт,
шммшшшшимтж,м.:::».м:

тт-

м.шт
:щмьм

ищи.“

..

ви.:

...-...в

мити

.

, а,“у.









.::-:; Пт-штт І

ст.в-"Мп .. -.та...“ .. ..."-...





..“ити ват: пп .-..и-піп пипл-т: ”ши-пид:

. пап-щ “при: - ваня.-пп . :.“ -ґ150

. "тт.:ьт? Іон,-м-
-т п.: чт-Іпч-и піти. -525Іь

.В".. 1.:.-є:... ' ".:.-.*“? ' '....т'“т- (пп ., *

Щит шпит-прщ-ІІ- ,.
на.





.
«) . ,- -..,..- м.;: 2 | : дь . 5 . в

и. *" пп.-- - : е.:: пев-в
Ра. Ати-І'- 'Іф І шат-53=-'“'”Ї ще: : за; шиї
Ф.а.-=“- .; 1122.” “.*ґ

!



=
==.

дами...

%
%

ддт



ш-п- маш

гт ти: це“під . в-п. % |“ :

Шарпа !=: ="?

Іч- :.- на[и І5 шЕ.- ' за;". ! нает ' тмдт-тв- в 533;и. иг 1574)

та праці-..."" . вв. '*'-рт..







7'2 505 Нд 7;”'і 1505 г.7
!“»! 76; и.. Міф м.“ >



ІС идти-5." :.! в.? т :; оп

п-п-и-а-н- лампади-ам
7.- м :.6 и,
пп.: км т и.!;Щ:. Іп.. яви- и.. и.. км

:. М'яч->|”? т- в.! в.!
»Інн : пв- пи- ”.: Ба,! ящов“ 0-1“. гв.. гм -



". Йти“т, З'- к Ів-
: ! 'ШЇ'Ї'Ь-Їфї "“
?:

П.п.т."



.. ш»!

І: 2 :):чх51ібыт-ш цв./чи. на ІЦ) прдсп-Щ и- не- :.0 :.1ж.д.-авт ' - І.: 1..-
І.І.-пива ...-щ а" - щ ”,
9. “щ Ю' ЕІІ

эт...-===,- “
пив-.- ' 55:13

Іданта-т.)Ікопі .. 360
в).-и- - 55ищ пп 50
!)п-ппп ш 75

”.а- т ”йдіт- ' ”)опт.-ь ' н
щита.-чин п 1.5

В-ш-д, 1801... -

дощ!” . 27

Ідіш-появити- и.: у.еІбдщ...". пт “ “33222;



І : 2 х 3 : 6 х 5 : 6

6 -)ш “ж .

52541 тд
в) !шпбюш “ - Ц.]г 20,“

! !.ьшзврпнп.точним " '- ]5,“ 1.79
и: на. “ - -в) “0398“ по прирол- км»; ВП.?

и не. шини ! - а 71505

:) пити-іпп- щ та 2100 3000

в) платишш т.зв. Ю 290 615
:) тот від-І. 550 що цю

І'І чин-си отпиш-' 1». при ввп-чи :.». 19523?

18. | шив 1т на. зв.-7





дитини-тішив.-“п-я-І-Іт...-піцци-ття“!!-тицяти-|“шт,-.::.пишним-тип."ммм-=Н- 'пиття.-“”пт-““І-тіж“миші.-Інтим“п”яти-тип.-тицяти-тн.пан.млн.шт.“"три...-нд.,...-І..-т..шив-мм“””“"-тим.-ття-мм:..-ишшц-ЩМтМрт-ЩОтипы-Шини



ог-

менти/тва“пт-“Щл..-“...“-пт“ентів-прп."-”“и”-.“'.-“тм."““М“!Митники-ыта-тт--'“ІІ-Ош“лиц.-тт.”"пп-щц-т-т-”в.н.-тип..



вт.- ввт ныпщцыьакти “|“ тип-е.:.дтп- р. тд І.І.О.Н.-...в“... пяты-іМн-ш пт и.б...-Ь пп.-пп мг.

актор-ВР:-.и тити-.2.“ типи |...вся.-исп- Ш пт и.Ю.- .“ -вцпт-п -“
вип.-ш..“""-Іш-Іі“ . -асатіші *.- .ЗМІ!-.... .в- .т- 2.0-мир-.- ---я-|





ІІРОІОКОІ





13.93.0433. В !.- т.п-т пиц-'т-в.].- ”тю-Вігг-ти-вот-со- цьк- ы. ,и“. пьян-.а.“є... ІЬЩН І.Г."-ЬЬШШБЬШПЩШЦ“Р.П..ШШ І.А..М Ц..ВШ І.І.

уши, піп-т-щит-І '

поца- вія- пап-ш...“та.М “пт-вжив...“ти-шив-тп-п ““Ін-І- .“по... ,тимпан-мотити-6- "мит-Щ. ,”“вшитими-п;и... типи.-що м...-о- '

титан!шшщ м.!“в'я-п:- я-и вирв-шви.-..вишитим-тьм- |Рая-' Інну-и..ши вип- -А.9п.ц«нв-т-Бд Ц.“. І. р.... сип-бл
[ вв.-І.П поті-ти.- Еш ,-тити-с..І.П-циви-нт-ш-пи-ижщштт -Р“



“'!чиюсь-МП”!- :

іппон-мия Щ.-м."!пиши-Ів. Мт тан-о..-ІІІ-дт-За." ”3.- ШШЩЮШЩЮМШ в.н.. ША!-ІШ Н.ш.]и. Шти- |... Інн-.!.!- иь..-“ ими- тимтім-птицями,.” *...-ш “Ш 1

випити-шт"и" опт-- ІЩчц' пц-І- "ІІІ.-І ти “на РОКШЕТиыи срок



ІІБІЧЧБІІІЩЖан”'ттш...
вшили випли- спгшп пп. Інг-чи 'ЬІст-ґ и! здана-ри 872“.“м. Етот-спитав пошлившитими-...и.-Мт т.п..-н впи-".П-іппвш вш- хащі-о ри. плив-пммс-п.п. ірці-ши-п-ити-оти- тт.-Щ.--ш-птІ-щ-пттттвщдтт-щ-мщшц”“щити-|м..-Ьп типом-'..-ц-яя-м |.“-- пив-.. пті- клип-т.п..-ЩО-““жеш-. т.доті“ м-.щ" спав.-щ..- пп.-І ип-Мітинг-..ви-ш.м.“.Щ“-“-.п-І '*'-“ш.т...-шипи:- си- звон.и:



0-- “..і в.”“ММ!“- "-і-щпвт пішовши-.мм птиці-”"“
и“. “.*-“”]ШЩЮРОШШ ! Ш"-ш ,типи-щ. тттщи.“т..-“.Ітт-Цтп-Ьт“тішили-“п.п.- ““и.-типі -ш-.-тата-“шипшин-шт тиші-шипів:--"т'п-щи| втіша-“ти-спішити“-пишні.Енн-пкшвидшими!(п.,) ширші-ш Іхь- и.!“тіцш ищи-.-І-Іп-и-Іп “тот-І.Юцент-щита....“-шило-е--..ІЩІ-ь,ниви-піш- Шиян-Минт-в. Шивою."шипи 50 и.

Линии-типи шв- вш-тшщ'тиНпЮ-пш: пп.-щ ґ- шввп-шосп-ш ввп- рув-и реши-



т Пройшло. Бра-ш :: Іншими чинш поп.
Опт. шин-нв тот-п. І.“ 'О..-Іввт вивчав" : лиш решен па шанси.
В 1350 г.. тритон " Аившатгп' .на пух учив-:.пт . "про-ити | кто-тип : щедрий-'

принцип-ь ратища рибаки ды шип- ити:
страницы пвс-ь

ІЬ шшш- пборпорво-ппциш'пппщ
ш пю: шизаппш писав этих учасшпв и оманто:-, ця тд.і: : шипи-ш пиво!. вони пх-

!си! м.“: пп!". на риввпчпп вони ' ІІІ»-вод.!
ПІ вкрив: вив-Ш душ: пп шиМПштампи!“ масиви тсвиевиш шия своих пітнів“Щ дтп: етапи !: Іві-чия шинних шипшини: непи-

рвтнвц : района пасовищ дивиною. Ярош І Вито-
Іпп. : фондах краси " Іващишин“ на "м.

в вишивати РВПШ напоказ шрсшщвщ : пв-щ пташниця впливи напливом пошила-по-!“ І )та " ищи тримали ПЇЕЩШШ

впливам гори-п приватних вино-ІІ Щ-
ИЧ'І ' “Ш- “ІКИОШ'ЮШ. Ю врвшертш Шт-
проипш тиши- | неон-ь Рих-ди ниви. піт-Іх '

шви! клітині гор-ін ц ищи-ш упа!- Ь

кв.копвбпшя п: [5 ц/сец при типе-І пп- и ІМІ ..
до 2 к/свк. при піцци уровня в цв.: І. Мія ІІ- [

|“: шишки и О.ОІ до 0.1 и/оек. !

5 типи та” на папи-ш пн»шщит гтшптпшмпппо-ікринки в пари:-ящик за І г/пнр.шт вищим-га рш піар-юна.вт поштою:! дня до.! ваш.-щпп подіти!
"Гц

. ,, ..“



.;

..“м..-”“І.Ю-Іншим-ширва-т.п..-липи.“. ерг-л-ип.-пп- .Шмітт-'.-п.р.-Мц..Іншими-вт..-...п-шти пити-піццу.
Букви-прив'- тішити-Ір.-т-Ш“та“шт“ цв.-Ші”.-...-щит Мгц-Імашині.-"Щ р".-“..м- "...-тт'ш-ш'шишш-п ти.-.І І пп.. пр.-в.- пи...-п.-“пив-' М.МІЮЩЬШО-..ваз-п- птім-ип-пшг- штаті-|М.-и...дити-..виптищвбхьно“- . тити- митСни-ппри-
еон-:пьян-чомШвіц!“-ш"т.т.: ІГН


