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Урок 16-17. «Доба героїчних походів» 

П.Конашевич-Сагайдачний 

Мета: охарактеризувати морські походи козаків, простежити основні напрямки цих походів 

на карті;  проаналізувати діяльність П. Конашевича-Сагайдачного, скласти його 

історичний портрет;  дати оцінку його діяльності; визначити результати та наслідки 

участі козаків у Хотинській війні.  

Обладнання: підручник, атлас з історії України. 

Тип уроку: комбінований. 

  

Основні поняття, терміни, назви:  ясир, яничар, каторга, гарем, героїчні походи, Хотинська 

війна 

Основні дати та події: 1616 р. – здобуття Кафи запорозькими козаками на солі з П. 

Конашевичем-Сагайдачним; 1621 р. – Хотинська війна.   

Історичні постаті:  Петро Конашевич-Сагайдачний, Осман II 

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті напрямки походів козаків на 

володіння Османської імперії, території, які найчастіше зазнавали нападів, виявляти 

територіальні зміни; описувати морські походи козаків на турецькі володіння та перебіг 

Хотинської війни; визначати наслідки морських походів козацтва, участі козаків у Хотинській 

війні; характеризувати політичну, військову та просвітницьку діяльність П.Конашевича-

Сагайдачного; аналізувати історичні документи та інші джерела інформації та на основі їх 

робити певні висновки, узагальнення. 

 

 

Хід уроку 

              І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ 

Повідомлення теми та цілей уроку 

 План вивчення нового матеріалу 

 1. Передумови походів козаків першої чверті XVII ст.  
2. Героїчні походи козаків.       
3. Діяльність гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного.  
4. Участь у Хотинській війні. 
 Розглянути передумови походів козаків першої чверті XVII ст. 
 Розповісти про героїчні походи козаків. 

Відзначити, що в цей час козацтво перетворилося на силу, яка могла не лише успішно 

відбивати турецько-татарські набіги на українські землі, але й здійснювати далекі сухопутні й 

морські походи до Криму та Османської імперії. 

Аналізуючи діяльність гетьмана П. Канашевича-Сагайдачного, звернути увагу на те, що він 

був найвідомішим провідником українського козацтва перших десятиліть ХVIІ ст. 

Розглядаючи участь українських козаків у Хотинській війни, відзначити, що запорозьке 

козацтво засвідчило свою здатність відігравати роль впливового чинника міжнародного 

життя. 
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       II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Бесіда  

1. До складу яких держав входили українські землі на початку ХVII ст.? 
2. Стисло охарактеризуйте становище українського населення під владою іноземних 

держав. 
3. Якої шкоди завдали українським землям турецько-татарські набіги? 
4. Яке значення мала боротьба козаків з турками і татарами? 
5. Як ви вважаєте, з якою метою козаки здійснювали походи проти турків і татар? 

 
III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВIДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ  

Турецько-татарськi напади на Україну  

      Учитель ( супроводжує розповiдь показом на картi ). На середину XV ст. 

мiжнародне становище українських земель ускладнилося. 

     Саме в цей перiод унаслiдок занепаду монголо-татарської держави - Золотої  Орди - 

в Криму виникла татарська держава - Кримське ханство. Вона швидко потрапила у 

васальну залежнiсть вiд турецького султана. Турки захопили узбережжя на пiвднi 

Криму i розмiстили свої гарнiзони в багатьох мiстах-фортецях, найголовнiшою з яких 

була Кафа. Згодом Туреччина встановила контроль над значною частиною пiвнiчного 

узбережжя Чорного Моря, зокрема над гирлом Дунаю та Днiстра, з фортецями Килiєю 

й Аккерманом (Бiлгородом). 

     На територiї, що сягала вiд гирла Дунаю до Приазов'я i Прикубання, перебували 

улуси - татарськi кочовища. Вони належали Буджацькiй ( Бiлгородськiй ), Єдисанськiй   

( Очакiвський ), Джамбуйлуцькiй ( Перекопськiй ), Єдичкульськiй, а також Кубанськiй 

ордам - племiнний об'єднанням татар-ногаiв. Усi вони перебували у васальнiй 

залежностi вiд Кримського ханства та Осанськоi iмперii. 

     Кочове скотарство, яким займалися татари, не в змозi було ix прогодувати. Вони 

нападали на сусiднi краiни, щоб захопити здобич. Нерiдко до татар приєднувалися 

турки. Вони палили мiста i села, грабували майно, худобу, а також захоплювали ясир - 

полонених, яких продавали в неволю. Найбiльшими центрами работоргiвлi були Кафа  

i Стамбул.  

     1482 року кримський хан Менглi-Гiрей спустошив Киiв i захопив величезний полон. 

Вiдтодi татарськi набiги в Украiну стали постiйними. Незлiченне число чоловiкiв, жiнок  

i дiтей потрапляли в жахливу неволю. Пустками ставали квiтучi поселення. 

     Наслiдки турецько-татарських нападiв 

           - Знищення i спустошення украiнських земель; 

           - пограбування i спалення украiнських мiст та сiл 

           - захоплення в полон українських чоловiкiв, жiнок, хлопчикiв та дiвчат, якi   

потрапляли в рабство 

           - чоловiки ставали веслярами на турецьких галерах-каторгах до султанськоi 

гвардiї, де з них виховували вiрних захисникiв султанського престолу - яничарiв. 

            -усiх, хто чинив опiр, убивали 

Cуходiльнi та морськi походи козакiв 

     Учитель. Iз розвитком Запорiзькоi Ciчi боротьба проти туркiв та татар набувала 

активного характеру. Починаючи з кiнця XVI ст., козаки здiйснювали постiйнi напади на 
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володiння Туреччини та Кримського ханства. 

     Як зазначали, спочатку литовський, а потiм i польский уряди не могли оборонити 

Украiну вiд татарсько-турецької агресiї. У них не вистачало нi коштiв, нi вiйськових 

засобiв. Захист українського населення вiд ворогiв лiг на плечi козацтва. 

     1575 р. козацький гетьман Богдан Ружинський вирiшив вiдплатити перекопським 

татарам за спустошення України. Вiн пробився iз загоном козакiв до Криму. Пiд час 

походу козаки приступом узяли Кафу i звiльнили чимало полонених. 

     З появою Вiйська Запорозького боротьба проти туркiв та татар стала бiльш 

органiзованою й активною. Козаки несли сторожову службу, захищали переправи. 

Вони розбивали татарськi загони, якi гнали полонених до Криму. 1589 року татари 

здiйснили свiй черговий похiд на Україну. Дiзнавшись про вторгнення татар на 

Галичину i Поддiля, козаки зробили швидкий перехiд iз Запорожжя до Днiстра. 

Несподiвано з'явившись вночi перед татарським табором, вони знищили кiлька тисяч 

татар i звiльнили усiх полонених. Хан змушений був утiкати. 

      У вiдповiдь на татарськi вторгнення запорожцi громили татарськi кочовi стiйбища. 

Вони руйнували татарськi й турецькi фортецi, знищували ixнi гарнiзони, здiйснували 

проти них морськi походи. Особливо такими вдалими були походи початку XVII ст. Цей 

перiод в iсторii козацтва так i назвали - доба героiчних походiв. 

 
    Работа з підручником  
 Опрацювати відповідний текст підручника і скласти таблицю «Морські походи 

козаків». 
Орієнтований вигляд таблиці 

Дата Результати і наслідки походів 

1600 р. Напад на порт Варна: козаки взяли 10 турецьких галер з усіма припасами, звільнили 
полонених і вивезли 180 тис. золотих 

1602 р. Похід на Кілію: козаки на 30 чайках і відбитих у турків галерах розбили турецьку ескадру 

1608р. Похід на Кримське ханство: узяли Перекоп, зруйнували його фортецю 

1609 р. Похід на Ізмаїл, Кілію, Білгород: на 16 чайках увійшли до гирла Дунаю, спалили ці 
фортеці 

1614 р. Походи на Трапезунд і Синоп: двічі перепливали Чорне море і штурмували прибережні 
фортеці 

1615 р. Напад на Константинополь: козаки на 80 чайках напали на околиці турецької столиці, 
спалили гавані Мизевані та Архіоки. Коли ж турецький флот наздогнав козаків у гирлі 
Дунаю, вони, оволодівши турецькими кораблями, спалили їх поблизу Очакова. За 
наказом султана татарська орда напала на Волинь і Поділля 

1616 р. Похід на Кафу ( невільничий ринок у Криму): козаки знищили 14 тисяч турецьких воїнів, 
потопили турецькі кораблі, звільнили багато полонених. У цих боях особливо уславився 
запорозький ватажок Петро Сагайдачний 

1620 р. Похід на Стамбул на 200 човнах: спустошили околиці столиці, потім узяли і спалили 
Варну. Туреччина оголосила війну Речі Посполитій 

 

Метод «Мозковий штурм» 

  Висловити власну думку про значення морських походів козаків 

Орієнтовні відповіді 

1. Значно послабили військову міць супротивника. 
2. У результаті походів було звільнено багато полонених. 
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3. Походи сприяли зростанню авторитету козаків у європейському світі, про що свідчили 
сучасники. 
 
Петро Конашевич-Сагайдачний 
Робота зі складання історичного портрета 
1. Опрацювати історичну інформацію і скласти портрет Петра Конашевича-

Сагайдачного. 
2. Один із сучасників сказав про Сагайдачного: «Муж рідкісної мудрості та зрілого 

судження у справах». Чи згодні ви з його думкою? Сформулюйте власне ставлення 
до цієї постаті. 
 
Зі спогадів сучасників 
Змалку привчився натягати лук, зброї та коня з рук не випускати … легко 

переносити всяку тяготу, голод, труд; не боятися ворога і в разі небезпеки виявляти 
мужність… І взагалі, то був чоловік великого духу, що шукав небезпеки, легковажив життям, у 
бій ішов перший, відходив останній… (Тараненко М.Г., Левітас Ф. Л. Історія України. 
Навчальний посібник для 8-го класу. – К. : Фаренгейт, 2000. -  С. 53) 

 
І. Крип’якевич про П. Сагайдачного 
Він був відважний вояк і добрий вождь. Не шкодував він життя, сам шукав 

небезпеки, перший ішов у бій, відступав останній, в поході був обережний і насторожений. 
Від козаків він вимагав послуху й дисципліни, за всякі провини карав суворо. Він знав, що 
тільки в трудах і небезпеках можна виробити добре військо. Щороку Сагайдачний водив 
козаків на Чорне море проти турків та татар… Під Сагайдачним козаки підучилися добре 
воєнного ремесла і здобули собі велику славу в усьому світі (Крип’якевич І. Історія України. – 
К. : Товариство «Просвіта», 1992. –С.58) 

 
О. Д. Бойко про П. Сагайдачного  
У гетьманській діяльності керувався прагматизмом, тверезим розрахунком, 

твердістю і водночас схильністю до компромісів (Бойко О. Д. Історія України. –К. : Академія, 
2002. –С. 140). 

 
М. Грушевський про П. Сагайдачного 
Сагайдачний був проворний, діяльний, в таборі сторожкий, мало спав і не пиячив… 

на нарадах був обережний і в усяких розмовах маломовний; супроти козацького своєвільства 
бував дуже суворий і карав смертю за провини. 

…В сучаснім громадянстві славили Сагайдачного як дуже розважного, глибокого 
політика, що вмів поставити козаччину на службі загальнонародним справам і зробив з 
війська козацького опору національного українського життя. Те, що тільки накльовувалося за 
часів Лободи й Наливайка, з далеко більшою свідомістю й виразністю здійснив Сагайдачний і 
відкрив тим нову добу в історії українського життя (Грушевський М. Ілюстрована історія 
України. –К. : Наукова думка, 1992.- С. 243-244). 

 
О. Субтельний про П. Сагайдачного 
Переконаний у тому, що козаки все ще поступаються силою Речі Посполитій, він 

зробив примирення з поляками наріжним каменем своєї політики. Він збирав і водив великі 
козацькі сили на підтримку поляків у безперервних війнах з Москвою та Оттоманською 
імперією. Прихильник суворої дисципліни, Сагайдачний поклав край бунтівній владі козаків, 
змусивши їх визнати його зверхність… Він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх 
особливих станових інтересів, а й як на потенційних рушіїв українського суспільства в цілому. 
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Саме він об’єднав військову силу козацтва з політично слабкою церковною та культурної 
верхівкою України (Субтельний О. Україна. Історія. – К. : Либідь, 1991. – С. 108) 

 
Із праці «Гомін віків» 
Він сам з усім козацьким військом записався у члени Київського братства і помагав 

по різних містах утримувати школи, а в Києві заснував школу. Він знав, що народ повинен 
мати багато вчених, освічених людей, щоб уміти оборонятися перед ворожими напастями на 
віру і народ. Бачив, яке вбоге і темне тоді було українське духовенство, що не мало свого 
верховного пастиря. Тому 1620 року, коли через Київ проїздив єрусалимський православний 
патріарх Феофан, Сагайдачний попросив його висвятити українському народові митрополита 
й єпископів, щоб наглядали над священиками та щоб стерегли й обороняли віру (Гриценко І. 
С., Карабанов М. М., Лотоцький А. Л. Гомін віків. – К. : Проза, 1994. – С.72). 

 
З «Історії Хотинської війни» Я. Собеського 
Скільки очолював Сагайдачний запорозьке військо, всюди був овіяний славою 

подвигів на суходолі й на морі та мав незмінне щастя. Кілька разів погромив татар у степах 
перекопських і навів страх на Крим. Не менше уславили його морські походи – зруйнував 
кілька великих турецьких міст у Європі та Азії, попалив околиці Константинополя. Узагалі був 
це чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив життям, у битві проворний, 
діяльний, у таборі сторожкий, мало спав і не пиячив, на нарадах був обережний і в усяких 
розмовах неговіркий. 

 
Військо Запорозьке і Хотинська війна 
 
Учитель . Хотинська війна – це війна Османської імперії проти Речі Посполитої, 

яка тривала 1620-1621 рр. Воєнні дії розпочала Туреччина з метою загарбання нових 
територій. У Цецортурецькою армією. Під час битви загинув коронний гетьман Станіслав 
Жолкевський, частина польських воєначальників потрапила в полон. Відрубану голову 
Жолкевського турки доправили у Стамбул. У квітні 1621 року султан Осман ІІ. Зібравши понад 
150-тисячну армію з 60 гарматами і 4 бойовими слонами, рушив на Річ Посполиту. До 
турецького війська приєдналася 60-тисячна кримська орда. 

Опинившись у катастрофічному становищі, польський уряд звернувся до 
українських козаків із закликом узяти участь у війні проти Туреччини, обіцяючи їм розширити 
права і привілеї. Польський сейм ухвалив козацький реєстр у 20 тис. осіб з платнею 100 тис. 
злотих на рік. 

Розуміючи, яку небезпеку становить турецько-татарська агресія не лише для 
польських земель, але й для  України та всієї Європи, козаки вирішили прийняти пропозицію 
сейму про спільну боротьбу проти турків. 15-17 червня 1621 року в урочищі Суха Діброва на 
Черкащині відбулася козацька рада, що висловилася за негайний виступ козацького війська в 
похід. Рада також прийняла рішення вислати до Варшави деле5гацію на чолі з Петром 
Сагайдачним, яка мала домогтися від польського уряду відновлення вищої православної 
ієрархії в Україні. Водночас козацьке військо (41 тис. козаків) на чолі з гетьманом Я. 
Бородавкою вирушило до Молдови назустріч турецько-татарській армії. Коронна армія, яка 
налічувала 30 тис. осіб під командуванням литовського гетьмана К. Хоткевича, 
розташувалася навпроти Хотина. Незабаром туди з боями підійшли козаки. 

Після усунення з гетьманства Я. Бородавки, налаштованого вороже до поляків, й 
обрання гетьманом П. Сагайдачного, українське   військо 24 серпня з’єдналося з польською 
армією під Хотином. Із 2 вересня 1621 року турки й татари повели запеклі атаки на козацький 
табір. Відбивши один із штурмів, козаки перейшли в контрнаступ і, увірвавшись до табору 
ворога, знищили майже всі гармати. 28 вересня турецько-татарські підрозділи розпочали 
генеральний наступ на позиції українсько-польських військ, але були 80 тис. воїнів і не 



 

7 

досягнувши жодного успіху, турецьке командування було змушене піти на переговори та 
укладення мирного договору. 

Хотинська битва, що тривала до 3 жовтня, завершилася перемогою  об’єднаної  
українсько-польської армії. 5 жовтня 1621 року між Туреччиною і Річчю Посполитою було 
укладено Хотинський мир. Вирішальну роль у воєнній поразці Туреччини в Хотинській війні 
відіграло українське козацьке військо. Героїчна боротьба українських козаків розвіяла міф 
про непереможність турецької армії, ліквідувала небезпеку іноземного поневолення 
українського та польського народів і зупинила експансію Османської імперії в Європу. 

Робота з таблицею 
  Опрацювати відповідний текст підручника та додаткові матеріали, скласти 

хронологічну таблицю «Хотинська війна». 
Орієнтований вигляд таблиці  

Період  Події  Наслідки  

Вересень 1620 
року 

Битва під Цецорою Польські війська біли вщент 
розгромлені турецькою 
армією 

Квітень 1621 р. Похід Османа ІІ із 150-тисячною армією 
проти Речі Посполитої. До нього 
приєднується 60-тисячна кримська орда 

Польський уряд звертається 
до українських козаків із 
закликом узяти участь у війні 
проти Туреччини, обіцяючи 
їм розширити права і 
привілеї 

15-17 червня 
1621р. 

Козацька рада в урочищі Суха Діброва на 
Черкащині 

Рішення про негайний виступ 
козацького війська в похід 
проти Туреччини 

Червень 
1621 р. 

Делегація до Варшави на чолі з П. 
Сагайдачним 

Узгодження умов козацької 
допомоги 

Серпень 
1621 р. 

Обрання гетьманом Петра Сагайдачного Прийнято рішення про 
з’єднання козацького війська 
з польським 

24 серпня 
1621 р. 

З’єднання козацького і польського військ Початок спільних дій проти 
турків та татар 

2 вересня – 3 
жовтня 
1621 р. 

Хотинська битва Перемога українсько-
польських військ. Вирішальну 
роль у перемозі відіграло 
українське козацтво 

5 жовтня 
1621 р. 

Хотинський мир Закінчення війни 

 
Бесіда  

1. Між якими державами точилася Хотинська війна? 
2. На чиєму боці виступило українське козацтво і чому? 
3. На чиї плечі ліг основний тягар війни? 
4. Чому перемога під Хотином принесла козацтву славу рятувальника християнської 

цивілізації? 
 

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
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Бесіда  

1. Назвіть передумови морських походів козаків. 
2. Що таке ясир? Хто такі яничари? 
3. Чому перші два десятиліття XVII ст.. називають «добою героїчних походів»? 

 
Метод «Мозковий штурм» 
 У чому полягало значення діяльності гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного? 
 

Учитель. Козаки вміло використовували воєнну тактику, чудовий вишкіл, хоробрість, 
стійкість, стали суттєвою перешкодою для турецького війська. Найбільш відомим 
провідником українського козацтва перші два десятиліття XVII ст.. став гетьман П.  
Конашевич-Сагайдачний.  

 
    VII. ПІДСУМКИ УРОКУ 

 Творче завдання. Запропонувати учням створити власний варіант запису до козацького 

літопису про добу героїчних походів козаків. 

 

               VIІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Опрацювати матеріал підручника та виконати завдання до нього. 
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Додатки  

СУХОДІЛЬНІ ТА МОРСЬКІ ПОХОДИ КОЗАКІВ. 

ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ 

 
 
Перші два десятиліття XVII ст. – доба морських походів козаків. 
Саме в цей період були здійснені походи проти Османської імперії. 
На початку XVII ст. від козацьких нападів постраждало все турецьке 

узбережжя Чорного моря. 
 

ПОПРАЦЮЙТЕ ІЗ ДЖЕРЕЛОМ І СКЛАДІТЬ ТАБЛИЦЮ 
 
Д. Яворницький. «Історія запорозьких козаків», т.2 

…У 1613 р. козаки встигли два рази сходити на Чорне море і наробити багато шкоди 
татарам, розоривши декілька міст в Херсоні Таврійському… На початку 1614 р. козаки 
знову зробили поход в Чорне море. Козаки пристали до Синопу, напали на місто, звільнили 
з неволі всіх християн… У 1615 р. підійшли до околиць столиці султана Константинополя і 
запалили пристані. Падишах в гніві втік… На початку 1616 р. козаки знову вийшли під 
начальством Петра Конашевича-Сагайдачного проти турок в море… Козаки кинулись до 
побережжя Криму, спалили місто Кафу і вивезли з нього безліч християнських невільників. 
Козаки… узяли турецьке місто Варну, про що потім склали «Була Варна забавна славна, 
славніше Варни козаки…» 
 

Дата Подія 

  

У першій половині  ХVII ст. запорозьке козацтво перетворилося на силу, здатну 
здійснювати далекі сухопутні та морські походи до Криму та Османської імперії. 
 

Чайки-  
Яничари-  
Ясир -  

Запам’ятайте 

дату 

Попрацюйте зі 

словником 

І. Суходільні та морські походи козаків 



 

10 

 
 
 
 
П. Конашевич- Сагайдачний  (1577/1578 – 1622) – 

козацький гетьман. Походив зі шляхетського роду. 
Народився в Галичині. Навчався в Острозькій академії. 

Керував козацьким військом при здобутті  фортець 
Очакова, Перекопа, Кафи та ін. завдяки йому козацьке 
військо перетворилося на регулярну, добре навчену і 
озброєну силу. 

У 1618 р. брав участь у поході на Московію. 20-тисячне 
козацьке військо розгромило московську армію. 

За його участю у 1620 р. відновлена православна 
ієрархія. 

Разом з усім Військом Запорозьким записався до Київського братства. 
Відстоював права православної церкви. 

У 1621 р. козаки Сагайдачного відіграли вирішальну роль у битві з турками під 
Хотином. Під час Хотинської війни був смертельно поранений. 

 В чому полягає військово-політична діяльність гетьмана? 

 

 
 

 Яку культурно-просвітницьку діяльність проводив П. Конашевич-Сагайдачний? 

 

 

Значення діяльності гетьмана: 

— піднесення культурно-релігійного життя; 

— захист України від турецько-татарських набігів; 

— зростання ролі козацтва. 

Висновки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Петро Конашевич-Сагайдачний 

Постать в 

історії 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8xLL80pzk4sSMxJzMtO1Ess0StN1M9LLS_Wty9ITE81Zriw_8LWi00XGy7sU7iw68K-C3svbLjYcWHrhU0Xdlxs173YeGHDhc1AvPPCFqBEO1B6x4WdDIYmFgbmpkYmxiYMLj07KyUuFktrvBPe-zyeLQIAM_Q9GQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8xLL80pzk4sSMxJzMtO1Ess0StN1M9LLS_Wty9ITE81Zriw_8LWi00XGy7sU7iw68K-C3svbLjYcWHrhU0Xdlxs173YeGHDhc1AvPPCFqBEO1B6x4WdDIYmFgbmpkYmxiYMLj07KyUuFktrvBPe-zyeLQIAM_Q9GQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8xLL80pzk4sSMxJzMtO1Ess0StN1M9LLS_Wty9ITE81Zriw_8LWi00XGy7sU7iw68K-C3svbLjYcWHrhU0Xdlxs173YeGHDhc1AvPPCFqBEO1B6x4WdDIYmFgbmpkYmxiYMLj07KyUuFktrvBPe-zyeLQIAM_Q9GQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8xLL80pzk4sSMxJzMtO1Ess0StN1M9LLS_Wty9ITE81Zriw_8LWi00XGy7sU7iw68K-C3svbLjYcWHrhU0Xdlxs173YeGHDhc1AvPPCFqBEO1B6x4WdDIYmFgbmpkYmxiYMLj07KyUuFktrvBPe-zyeLQIAM_Q9GQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8xLL80pzk4sSMxJzMtO1Ess0StN1M9LLS_Wty9ITE81Zriw_8LWi00XGy7sU7iw68K-C3svbLjYcWHrhU0Xdlxs173YeGHDhc1AvPPCFqBEO1B6x4WdDIYmFgbmpkYmxiYMLj07KyUuFktrvBPe-zyeLQIAM_Q9GQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8xLL80pzk4sSMxJzMtO1Ess0StN1M9LLS_Wty9ITE81Zriw_8LWi00XGy7sU7iw68K-C3svbLjYcWHrhU0Xdlxs173YeGHDhc1AvPPCFqBEO1B6x4WdDIYmFgbmpkYmxiYMLj07KyUuFktrvBPe-zyeLQIAM_Q9GQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8xLL80pzk4sSMxJzMtO1Ess0StN1M9LLS_Wty9ITE81Zriw_8LWi00XGy7sU7iw68K-C3svbLjYcWHrhU0Xdlxs173YeGHDhc1AvPPCFqBEO1B6x4WdDIYmFgbmpkYmxiYMLj07KyUuFktrvBPe-zyeLQIAM_Q9GQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8xLL80pzk4sSMxJzMtO1Ess0StN1M9LLS_Wty9ITE81Zriw_8LWi00XGy7sU7iw68K-C3svbLjYcWHrhU0Xdlxs173YeGHDhc1AvPPCFqBEO1B6x4WdDIYmFgbmpkYmxiYMLj07KyUuFktrvBPe-zyeLQIAM_Q9GQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8xLL80pzk4sSMxJzMtO1Ess0StN1M9LLS_Wty9ITE81Zriw_8LWi00XGy7sU7iw68K-C3svbLjYcWHrhU0Xdlxs173YeGHDhc1AvPPCFqBEO1B6x4WdDIYmFgbmpkYmxiYMLj07KyUuFktrvBPe-zyeLQIAM_Q9GQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8xLL80pzk4sSMxJzMtO1Ess0StN1M9LLS_Wty9ITE81Zriw_8LWi00XGy7sU7iw68K-C3svbLjYcWHrhU0Xdlxs173YeGHDhc1AvPPCFqBEO1B6x4WdDIYmFgbmpkYmxiYMLj07KyUuFktrvBPe-zyeLQIAM_Q9GQ
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