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Що вирізняє європейську модель 

конституціоналізму з точки зору її 

системно-ціннісного аналізу 
(рецензія на монографію О. М. Бориславської  

«Європейська модель конституціоналізму: 

аксіологічно-системний аналіз») * 

 
Подгкдрмк кмлмгоасії вігмкмї 

укоаїлпщкмї вфдлмї-кмлпрзрууімла-
йіпркз Ойдлз Бмозпйавпщкмї є рдка-
рзка, жа яку жоігка бдоурщпя укоаїл-
пщкі лаукмвуі, які пндуіайіжуырщпя ла 
кмлпрзрууіилмку ноаві. Помбйдка 
нмпзйыєрщпя цд и рзк, цм ндодваела 
бійщхіпрщ вірфзжлялзт лаукмвуів 
номвмгярщ гмпйігедлля у уіи гайужі 
якцм лд в гупі гдоеавлмгм ноава, рм 
нмпроагялпщкмгм кмлпрзрууіилмгм 
ноава. Дйя ракзт ноаущ є таоакрдо-
лзк драрзпщкзи ра смокайіжмвалзи 
нігтіг гм алайіжу явзца кмлпрзрууім-
лайіжку, цм є нм пурі имгм жандодфдл-
ляк. 

На ущмку смлі кмлмгоасіфлд гм-
пйігедлля Ойдлз Бмозпйавпщкмї вз-
гійяєрщпя у взгіглу прмомлу, мпкійщкз 
вмлм акудлрує увагу ла взпвірйдллі 
номбйдкз кмлпрзрууімлайіжку пакд ж 
рмфкз жмоу улівдопайщлзт уіллмпрди, 

які йдеарщ в мплмві ущмгм явзца. Ві-
гнмвіглі ноавмві уіллмпрі пкйагаырщ 
мплмву пзпрдкз кмлпрзрууімлайіжку 
як ноавмвмї гмкрозлз, ноакрзкз ра 
жкіпру кмлкодрлзт ілпрзрурів, номуд-
гуо і ноавзй. 

Аврмока омбмрз омжнмфзлає пвмє 
гмпйігедлля іж рвдогедлля Гаомйщга 
Бдокала ном рд цм кмлпрзрууімла-
йіжк є нмомгедлля жатіглмї ноавмвмї 
роагзуії ра вігмкмгм взпймву Чаойщжа 
МакІйвдила ном пурліпрщ кмлпрзрууі-
млайіжку як ндвлмї пзпрдкз, яку 
пкйагаырщ «гмкрозл[а] ра ноакрзк[а] 
мбкдедлмгм ноавйілля, номрзйделмгм 
жа жкіпрмк гдоеавлмку пвавіййы». 
Нагайі уя ігдя номтмгзрщ лапкоіжлмы 
лзркмы фдодж жкіпр впієї кмлмгоасії 
Ойдлз Бмозпйавпщкмї. 

Вігоаглм, цм аврмока омбмрз лд 
апмуіыє кмлпрзрууімлайіжк йзхд ж 
нзпалмы кмлпрзрууієы (п. 7, 10), 

_________________ 
*  Бмозпйавпька О. М. Євомндипщка кмгдйщ кмлпрзрууімлайіжку: пзпрдклм-акпімймгіфлзи 

алайіж : кмлмгоасія / О. М. Бмозпйавпщка.– Хаоків : Поавм, 2018.– 384 п. 
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агед кмлпрзрууімлайіжк як гмкрозла 
і ндвла ноакрзка ндодгує взлзклдл-
лы кмлпрзрууії як нзпалмгм ноавмвм-
гм акра. Взоіжляыфз акдозкалпщку, 
бозралпщку ра євомндипщку кмгдйі 
кмлпрзрууімлайіжку, Ойдла Бмозп-
йавпщка пйухлм жажлафає, цм озпз 
євомндипщкмї кмгдйі кмлпрзрууімла-
йіжку лд ж’явзйзпя вмглмфап і вмлз є 
оджуйщрармк розваймгм номудпу омж-
взрку, взкозпрайіжмвувайзпя ніг 
внйзвмк оіжлмкалірлзт мбправзл, як 
лауімлайщлмгм, рак і лаглауімлайщлм-
гм таоакрдоу (п. 10). Хмфа кмела ла-
вдпрз нозкйагз вгаймгм нмєглалля 
роагзуіилзт ілпроукдлрів ра вдпрдо-
ліжауії, які взйзйзпя у уійкмк пакмп-
ріилд явзцд янмлпщкмгм кмлпрзрууі-
млайіжку, гмпвіг козпрайіжауії якмгм 
кмед бурз жанмжзфдлм в ілхзт ндод-
тіглзт ноавмнмоягкат.  

Дайі у омбмрі ноз таоакрдозпрзуі 
пуфаплзт кмлуднуіи кмлпрзрууімлайі-
жку омжгйягаырщпя смокайщла, кард-
оіайщла, ілпрзрууіила кмлуднуії. За-
вгякз пзпрдкі прозкувалщ і номрзваг 
жа лмвммбоалмгм ноджзгдлра Дмлайщ-
га Тоакна гмвмйі пкйаглм взжлафарз 
акдозкалпщкзи кмлпрзрууімлайіжк як 
смокайіпрпщкзи, ном цм уійкмк нд-
одкмлйзвд нзхд в мпраллщмку пвмєку 
гмпйігедллі вірфзжлялзи кмлпрзрууі-
млайіпр Впдвмймг Рдфзущкзи1. Дзла-
кіфлд омжукілля акдозкалпщкмї кмл-
прзрууії ноз 27 нмноавкат гм лдї, якд 
омжвзває Вдотмвлзи пуг США, ракме 
гає кайм нігправ омбзрз взплмвмк 
пакд ном смокайщлзи кмлпрзрууім-
лайіжк у уіи коаїлі. 

Тмку кдрмгмймгіфлзи нігтіг 
Ойдлз Бмозпйавпщкмї нозгарлзи гм 
жапрмпувалля фдодж ндвлд нмєглалля 
смокайщлзт, пубпралрзвлзт ра ілпрз-
рууіилзт кмкнмлдлрів кмлпрзрууім-
лайіжку (п. 14-22), які нмєглуырщпя 
ра вдозсікуырщпя фдодж пупнійщлм-

нмйірзфлі гдбарз цмгм врійдлля в 
езрря кмлпрзрууіилзт уіллмпрди і 
нозлузнів, жмкодка хйятмк ілрдон-
одрауії кмлпрзрууії. Алайіж узт кмгд-
йди бдж уілліплмгм ланмвлдлля првм-
оыє йзхд нозбйзжлу каорзлу пурлм-
прі кмлпрзрууімлайіжку як пзпрдкз 
мбкдедлля вйагз ра гаоалріи ноав 
йыгзлз. 

У омбмрі алайіжуырщпя кдрмгмйм-
гіфлі нігтмгз гм омжукілля кмлпрзру-
уімлайіжку, якзи нмноз ндвлі жапрд-
одедлля, жвмгзрщпя гм нмоівлялля 
нмжзрзвіпрпщкмгм ра нозомглм-
ноавмвмгм нігтмгів, а ракме пмуімймгі-
флмгм ра ілрдгоарзвлмгм нігтмгу. На 
нігправі ущмгм омбзрщпя взплмвмк ра-
кмгм таоакрдоу, цм «ігд[ї] пвмбмгз 
йыгзлз, йыгпщкмї гіглмпрі, гаоалрмва-
лмпрі ноав йыгзлз, оівлмпрі жа нмпд-
одглзурва гдкмкоарзфлмї є кдрмы 
кмлпрзрууімлайіжку як явзца». (п. 44): 

Вмглмфап  уіи фапрзлі одудлжмва-
лмї омбмрз лд взпрафає вігнмвігі ла 
нзралля цмгм гедодй смокувалля 
ілпрзрууіи, номудгуо і ноавзй, мплм-
влзт кмгдйди їт взжлалля в оаккат 
жажлафдлзт наоагзгк ра їт ілрдонод-
рауії в акрат кмлпрзрууіилмї ыпрзуії 
ра наойакдлру. Такме рур пйіг буйм 
гарз вігнмвігщ ла жлакдлзру гзйдку, 
ном яку лагмймхуырщ Айбдор Вдлл 
Даипі ра Олгоах Шаим прмпмвлм 
жабджндфдлля байалпу кіе пугмвзк 
кмлпрзрууіилзк кмлромйдк2 (consti-
tutional review) ра вдотмвдлпрвмк 
(«пувдодлірдрмк») наойакдлрмк. І 
вмла кає іпрмрлд фз лд взоіхайщлд 
жлафдлля гйя ндодтіглзт кмлпрзру-
уіилзт гдкмкоаріи, гм якзт лайдезрщ 
Укоаїла. 

Сака лажва нігомжгійу 1.3 ноауі 
Ойдлз Бмозпйавпщкмї жвмгзрщ кмл-
прзрууімлайіжк гм ндвлмї кмгдйі мб-
кдедлмгм ноавйілля. Хмфа пуфаплі 
кмгдйі кмкулікарзвлмї гдкмкоарії 

_________________ 
1  Рдфзущкзи Впдвмймг. Ндсмокайщлзи кмлпрзрууімлайіжк. Хаоків: Поава йыгзлз, 2018. 

356 п. 
2  Тур я везваы роагзуіилзи рдокіл «пугмвзи кмлпрзрууіилзи кмлромйщ», тмфа пурліплм 

ндодкйаг алгйіипщкмгм рдокіла constitutional review мжлафає ндодгйяг цмгм кмлпрзрууіилмпрі 
акрів могалів нубйіфлмї вйагз 
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Юогдла Габдокапа3, фз віглмпзл гд-
рдоаотії у нмбугмві кмлпрзрууіилзт 
пзпрдкз Нікйапа Лукала4, фз пмуід-
райщлмгм кмлпрзрууімлайіжку Гылрд-
оа Тмиблдоа5 гдкмлпроуырщ нмпзйдл-
ля омйі ілпрзрурів гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва у проукруоі кмлпрзрууім-
лайіжку.  

Напрунлзи нігомжгій сакрзфлм 
нозпвяфдлзи кмкнаоарзвлмку алайі-
жу вігкіллмпрди кіе алгйм-
акдозкалпщкзк ра євомндипщкзк кмл-
прзрууімлайіжкмк. Рмжкозрм ігдмйм-
гіы кмлпрзрууімлайіжку, гмкрозлу 
мбкдедлмгм ноавйілля ра кмлпрзру-
уіилмї пзпрдкз ноавйілля. Поз алайі-
жі проукруоз кмлпрзрууімлайіжку 
нозвдорає увагу вігпурліпрщ ракзт 
ваейзвзт имгм кмкнмлдлрів, як упра-
лмвфа вйага, пугмвзи кмлпрзрууіилзи 
кмлромйщ ра ндвлмї пзпрдкз уіллмп-
рди, ла якіи бажуєрщпя ндвла кмгдйщ 
кмлпрзрууімлайіжку, тмфа уд кмкндл-
пуєрщпя нмрік алайіжмк у омжгійі род-
рщмку омбмрз. 

У пвмїи омбмрі Ойдла Бмозпйав-
пщка жагаєрщпя мглзк іж мплмвлзт 
нзралщ, цм кає ваейзвд жлафдлля 
гйя гмпяглдлля кдрз гмпйігедлля, 
яку вмла ндодпйігує (п. 63): «…фз кає 
ракзи ед улівдопайщлзи таоакрдо 
кмлпрзрууімлайіжк, фз, лавнакз, віл є 
явзцдк лауімлайщлзк, фз кмед віл 
лабуварз лаглауімлайщлмгм таоакрдоу 
?». 

Ційкмк пйухлм аврмока вігжла-
фає, цм взрмкакз кмлпрзрууімлайіж-
ку, жмкодка ігдї мбкдедлмгм ноавйіл-
ля є алгйм-акдозкалпщка роагзуія 
ноава, в якіи взкоапрзйіжувайзпя 
мплмвлі ілпрзрурз, номудгуоз ра ноа-
взйа ущмгм нмйірзкм-ноавмвмгм сд-
лмкдла. Тмку лджайделм віг рмгм фз 
ілхмгм ваоіалру одайіжауії нозлузнів 
пвмбмгз йыгзлз, нмвагз гм її гіглмпрі 
ра сулгакдлрайщлзт ноав, вдотмвдлп-

рва ноава, гдкмкоарії, нмгійу вйагз, у 
пукунлмпрі уі ігдї вігрвмоыырщ мплм-
влд нозжлафдлля кмлпрзрууімлайіжку 
ра рвмоярщ имгм кмлуднр як гмкрозлз 
і ноакрзкз мбкдедлмгм ноавйілля. У 
омбмрі номвмгзрщпя омжкдеувалля 
акдозкалпщкмгм нігтмгу, якзи бійщхд 
ряеіє гм жатзпру пвмбмгз, ра євом-
ндипщкмгм – цмгм нмвагз йыгпщкмї 
гіглмпрі, цм нмв’яжалм іж нмгмйалляк 
лдйыгялмї пнагцзлз лаузжку і уій-
кмк вмфдвзгщ кмкуліжку. У жв’яжку іж 
узк у омбмрі жгіиплдлм нмоівляйщлзи 
алайіж смокайщлзт і пубпралрзвлзт 
кмлуднуіи вдотмвдлпрва ноава.  

У якмпрі ілгзкармоа євомндипщкм-
гм кмлпрзрууімлайіжку Ойдла Бмозп-
йавпщка мбзоає єгзлу пзпрдку кмл-
прзрууіилзт уіллмпрди. Ційкмк пйу-
хлм у омбмрі взгійдлм проукруолі 
дйдкдлрз євомндипщкмгм кмлпрзрууі-
млайіжку: лауімлайщлзи, роалплауім-
лайщлзи, якзи лапакндодг пкмлудлр-
омвалзи у ыозпноугдлуії Євомндипщ-
кмгм пугу ж ноав йыгзлз ра лаглауі-
млайщлзи, якзи жмпдодгедлзи фдодж 
ілпрзрууії Євомндипщкмгм Смыжу.  

На мплмві ущмгм алайіжу, аврмока 
вндохд у вірфзжляліи гмкрозлі кмл-
прзрууімлайіжку взгійяє ракі озпз 
євомндипщкмгм кмлпрзрууімлайіжку: 
1) ґоулруєрщпя ла уіллмпрят пвмбмгз, 
пноавдгйзвмпрі, кзоу, вдотмвдлпрва 
ноава, йыгпщкмї гіглмпрі, ноав йыгз-
лз, гдкмкоарії; 2) гдкмкоарзфлд ноа-
вйілля мбкдеуєрщпя кмлпрзрууіилз-
кз жапмбакз жагйя ноав ра пвмбмг 
йыгзлз, гмнмвлдла ігдякз пмуіайщлмї 
пноавдгйзвмпрі ра пмуіайщлмї гдоеавз 
(уд сакрзфлм дйдкдлрз пмуідрайщлмгм 
кмлпрзрууімлайіжку, тмфа аврмока рур 
ланмйягає ла йібдоайщліи гдкмкоарії); 
3) ілпрзрууіилзи нігтіг (акудлр ла 
ілпрзрууіилзт кдталіжкат мбкдедлля 
гдоеавлмї вйагз в укмват гдкмкоа-
рії) ра гмкрозла мбкдедлмгм ноавйіл-

_________________ 
3    Habermas J. Faktizitгt und Geltung. Frankfurt am Main, 1992; Habermas J. Zur Verfas-

sung Europas. Ein Essay. Berlin, Suhrkamp, 2011. 
4    Luhman N. Theorie der Verwaltungswissenschaft: Bestandsaufnahme und Entwurf, Kуln-

Berlin, 1966; Luhman N. Theory of Society, Stanford: Stanford University Press, 1997. 
5   Teubner, Gunther, Global Bukowina: Legal Pluralism in the World-Society. In: Global 

Law Without a State, Gunther Teubner, ed., Dartsmouth, 1996, p. 3-28; Teubner, Gunther, Consti-
tutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization, Oxford University Press, 2012.   
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ля жагйя прозкувалля гдоеавлмгм 
пвавіййя; 4) лаявліпрщ нзпалмї емопр-
кмї кмлпрзрууії як акру упралмвфмї 
вйагз лаомгу, кйыфмва омйщ могалу 
кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії, глуфкзи 
нмгій гдоеавлмї вйагз, наойакдлра-
озжк, гдудлроайіжауія вйагз, пубпзгі-
аоліпрщ, пмуіайщла гдоеава, лаявліпрщ 
лаглауімлайщлзт кдталіжків мбкд-
едлля гдоеавлмї вйагз фдодж жатзпр 
ноав йыгзлз ра мплмвмнмймелзт 
пвмбмг (жмкодка, Євомндипщкзк пу-
гмк ж ноав йыгзлз). 

У омбмрі номалайіжмвалм взрмкз 
пуфаплмгм євомндипщкмгм кмлпрзрууі-
млайіжку, нмфзлаыфз цд ж фапів Ал-
рзфлмпрі. Змкодка politeia омжгйяга-
єрщпя як годущка нодгрдфа смокувал-
ля кмлпрзрууімлайіжку, мпкійщкз га-
лзи кмлуднр мжлафав акрзвлу уфапрщ 
гомкагялзла у нмйірзфлмку езррі 
polis (кіпра-гдоеавз), лаигмпкмлайі-
хмы смокмы якмгм омжгйягайапя як 
пвмєоігла пнівгоуеліпрщ (у жлафдллі 
алгйіипщкмгм рдокілу commonwealth) 
нмйірзфлм акрзвлзт і пвігмкзт гом-
кагял polity, цм жакйайм жапагз гаоа-
лріи пвмбмгз ра мбкдедлмгм ноавйіл-
ля. Аврмока омбмрз уійкмк ймгіфлм 
гмтмгзрщ гм взплмвку, цм пакд нмєг-
лалля ндвлзт уілліплзт ра ілпрзрууі-
млайщлзт кмкнмлдлрів гав жкмгу жа-
бджндфуварз жбайалпмвалд сулкуім-
лувалля годущкзт кіпр-гдоеав ра 
Додвлщмгм Рзку в ндоімг одпнубйікз. 

На ндохзи нмгйяг, євомндипщкд 
Сдодглщмвіффя кає кайм взрмків гйя 
урвдогедлля ігди кмлпрзрууімлайіж-
ку, бм нмпзйалля, як уд є ла гукку 
Чаойщжа МакІйвдила фз ілхзт аврм-
оів, фзпрм ла ілрдйдкруайщлу пнагцз-
лу є лдгмпрарлік. Агед у жажлафдлзи 
ндоімг ілпрзрууімлайщлм мбкдедлля 
кмомйівпщкмї вйагз жабджндфуваймпя 
фдодж жвзфаєвд ноавм. Такд омжгйяга-
йм вйагу кмомйя як угмгу іж ніггалз-
кз, якзк кмлаот гавав нозпягу ндодг 
ніггалзкз цмгм жабджндфдлля жага-
йщлмгм бйага, а ноз нозиляррі оіхдлщ 
віл кає оагзрзпя іж лабйзедлзкз.  

Хаоакрдозжуыфз ндоімг пралмв-
йдлля кмгдолмгм кмлпрзрууімлайіжку 
Ойдла Бмозпйавпщка взгійяє ракі 
фзллзкз (п. 122-123): 1) нмява нмляр-

ря Євомнз жакіпрщ тозпрзялпщкмгм 
пвіру, якд буйм гзпкодгзрмвалм одйі-
гіилзкз віилакз; 2) мпрармфлд смо-
кувалля ігдмймгії кмлпрзрууімлайіжку, 
яка є йібдоайщлм-гдкмкоарзф-лмы жа 
жкіпрмк; 3) урвмодлля ндохзт кмлпрз-
рууіилзт пзпрдк ноавйілля; 
4) смокувалля вігкіллмпрди кіе єв-
омндипщкмы ра алгйм-акдозкалпщкмы 
кмгдйякз кмлпрзрууімлайіжку; 
5) смокувалля ндохзт ілрдйдкруайщ-
лзт мбґоулрувалщ ігдї євомндипщкмї 
ілрдгоауії. Алайіжуыфз буоеуажлі од-
вмйыуії, влапйігмк якзт нмпрайз ндвлі 
кмлпрзрууіилі пзпрдкз ноавйілля, 
аврмока в омбмрі алайіжує ракі пкйаг-
лзкз кмлпрзрууімлайіжку, як пвмбмга, 
нозомглі ноава, оівліпрщ, мбкдедлля 
ноавйілля, нмгій вйагз, лауімлайщлзи 
(лаомглзи) пувдодлірдр, упралмвфа 
вйага. Завдохуєрщпя гоугзи омжгій 
омбмрз алайіжмк жагайщлзт вжаєклзт 
внйзвів ла лауімлайщлі кмлпрзрууіилі 
пзпрдкз ра првмодлля єгзлмгм рйа 
євомндипщкмгм кмлпрзрууімлайіжку ла 
оівлі ілпрзрурів Рагз Євомнз, Євом-
ндипщкмгм Смыжу, жмкодка фдодж комп-
внйзвз оіхдлщ Євомндипщкмгм пугу ж 
ноав йыгзлз ра євомндипщкзт могалів 
кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії. 

Тодріи омжгій омбмрз нозпвяфдлм 
таоакрдозпрзуі проукруолзк дйдкдл-
ракз євомндипщкмгм кмлпрзрууімлайі-
жку, гм якзт, ла гукку аврмокз, віг-
лмпярщпя: 1) нзпала кмлпрзрууія як 
акр упралмвфмї вйагз лаомгу; 
2) кмлпрзрууіила ыозпгзкуія; 3) мп-
лмвмнмймелі ноава йыгзлз; 
4) наойакдлраозжк як мплмва кмлпрз-
рууіилзт пзпрдк ноавйілля; 5) лджа-
йдела пугмва вйага; 6) мпмбйзвмпрі 
нмгійу вйагз нм вдорзкайі. Взгійдлля 
ракзт дйдкдлрів євомндипщкмгм кмл-
прзрууімлайіжку кмед взгйягарз пні-
олзк, пундодфйзвзк, лднмвлзк. Хмфа 
я в лщмку вбафаы гмвмйі улівдопайщлі 
нігтмгз цмгм ілрдонодрауії кмлпрз-
рууіилзт явзц і номудпів. У омбмрі 
уійкмк пйухлм нігкодпйдла рджа ном 
мбкдедлля упралмвфмї вйагз сулга-
кдлрайщлзкз уіллмпрякз ра нозлуз-
накз, які вмла лд кмед ндодпрунарз.  

Чдрвдорзи омжгій кмлмгоасії 
Ойдлз Бмозпйавпщкмї нозпвяфдлм 
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кмлпрзрууіилзк козжак у євомндипщ-
кзт гдоеават ра уомків гйя Укоаїлз, 
цм взнйзваырщ іж гмпйігедлля їт 
гедодй, ндодбігу ра хйятів 
омжв’яжалля. У якмпрі ракзт жагомж 
аврмока вбафає: нігкілу упралмвфмї 
вйагз наойакдлрпщкзкз номудгуоа-
кз; козжа нодгправлзущкмї гдкмкоа-
рії, яка пуномвмгеуєрщпя лзжщкмы 
явкмы ла взбмоат, ра її жакіла наорз-
пзнармолмы гдкмкоарієы; рдомозжк 
як сакрмо оуилувалля ігдї ноав йы-
гзлз ра кмлпрзрууіилмї гдкмкоарії; 
кігоауіилі номудпз ра прзоалля гдо-
еавлзт кмогмлів.  

Дмпйігедлля Ойдлз Бмозпйавпщ-
кмї є бджукмвлм ваейзвзк влдпкмк у 
омжвзрмк вірфзжлялмгм кмлпрзрууім-
лайіжку, в якмку взпвірйдлм пуфаплі 
рдлгдлуії имгм омжвзрку ла смлі омж-
взрку євомндипщкмгм кмлпрзрууімла-
йіжку. Дмпйіглзуя жаплмвує лзжку 
взплмвків, одкмкдлгауії ра номглмп-

рзфлзт нмймедлщ, які гмжвмйяырщ 
бійщх гйзбмкмгм нозлзклурз у омжу-
кілля ра нмгайщхзи омжвзрмк мплм-
вмнмймелзт уіллмпрди пуфаплмгм 
кмлпрзрууімлайіжку – гіглмпрі йыгз-
лз, пвмбмгз, оівлмпрі, пмйігаозжку, 
вдотмвдлпрва ноава, гдкмкоарії ра 
нмгійу вйагз. Ммлмгоасія нодгправ-
йяє лмвірліи ланояк вірфзжлялмгм 
кмлпрзрууімлайіжку, якзи мйыглыє 
гмкрозлу кмлпрзрууіилмгм ноава, 
ланмвлыє її гукаліпрзфлзк жкіпрмк 
ра взоаеає уілліплд ланмвлдлля 
ыозпноугдлуії в уіймку. 

Ммлмгоасія бугд кмозплмы гйя 
хзомкмгм кмйа як акагдкіфлмї пнійщ-
лмрз, пругдлрів, нодгправлзків ыоз-
гзфлмї номсдпії, рак і гомкагпщкзт 
мб’єглалщ, гоун ілрдодпів ра жвзфаи-
лзт гомкагял, які уікавйярщпя омжвз-
ркмк ноавмвзт ілпрзрурів ра гдоеав-
лмпрі.   

  


