
w TXVPRCU[T[SNE ^
T[\XJXS[ф шццш

T8602#5;4;3.% > 4;<8*83; н шочж чэ›шы

Н»·±І нт ЬЧНМОЧЮЛМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН

ѓё» №є¬®·Ѕ ¬·«» єІј ©ё±ґ» ѕґ±±ј ђ» ґ»Є»ґ ©»®»
»Ёєі·І»ј ·І чъю «ѕ¶»Ѕ¬ ©·¬ё ј·єє»®»І¬ ¬§°» ±є №є¬®·¬·
єІј ©·¬ё ±® ©·¬ё±«¬ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є Ш»ґ·Ѕ±ѕїЅ¬»® °§ґ±®·
шѐёч ·Іє»Ѕ¬·±Іх ѓё» №є¬®·Ѕ єІј ©ё±ґ» ѕґ±±ј ґ»Є»ґ ±є ђ»
·І ¬ё» «ѕ¶»Ѕ¬ «Іј»® ¬«ј§ ©»®»  цхьы o цхыш і№ №  єІј
чщь o щч і№ ґ ф ®»°»Ѕ¬·Є»ґ§х ѐё ©є °®»»І¬ ·І чцц

йхуцзчзщпыл ьохтл итххк зфк нзшщчпй щпшшъл кпшщчпиъщпхф хм
шлтлфпъу пф цзщплфщш ьпщо нзшщчпщпш зфк ШЫФЧЭСЮЯЭМЫО РЗФСОЧ

пфмлйщпхф

п рттт и«®ѓ«ђ®ѐф п ути«®ѓ«ђ®ѐф п йт ч±Іё-Іф п цт йѐ®®ђ®±ф п уттт кє иђ®Іѐ®ё±ф
о утѕ зт ыєѕѕѐієѕ чтф о ттут ыєѕѕѐієѕ

п хђнхэёхщ шђ»І»¦«»ґїІ нІј»їІ хІ¬·¬«¬» є±® пё»і·Ѕїґ ю»»ї®Ѕёчф тїЅ«ґ¬§ ±є яЅ·»ІЅ»ф  о тїЅ«ґ¬§ ±є  щ»ј·Ѕ·І»т ёІ·Є»®·¬§

±є ш± нІј»ф ьтыт о±Ё лмоф щ7®·јї лпрпунф ђ»І»¦«»ґїт »уії·ґк ѕ«®№«»®їмЅ·»Іт«ґїтЄ»

«ѕѓ»Ѕ¬ шми іїѕ» їІј ло є»іїѕ»ч їІј ђ¬ ©ї їѕ»І¬ ђІ
мй °ї¬ђ»І¬ шон іїѕ» їІј ок є»іїѕ»чт ѐё» я» Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І ђІ №ї¬®ђЅ ¬ђ«» ©ї ®»ѕї¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» єђІј ±є
№ї¬®ђ¬ђ їІј ¬ё» °®»»ІЅ» ±є  цэ ђІє»Ѕ¬ђ±І їІј ј»Ѕ®»ї»ј
ђІ ¬ё» јђєє»®»І¬ °ї¬ђ»І¬ ї є±ѕѕ±©к іђѕј №ї¬®ђ¬ђ о
»®±ђЄ» №ї¬®ђ¬ђ о Ѕё®±ІђЅ №ї¬®ђ¬ђт

ЮїЅє№®±«Іјж ¬ё» ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ ѕ»їј шэѕч ђ ±І» ±є ¬ё»
і±¬ ёї®іє«ѕ °±ѕѕ«¬їІ¬ ђІ «®ѕїІ ї®»їт ч¬ їјЄ»®» »єє»Ѕ¬ ±І
ё»їѕ¬ё ђІЅѕ«ј» «°°»® їІј ѕ±©»® ®»°ђ®ї¬±®§ ¬®їЅ¬ ј»¬®«Ѕу
¬ђ±І ђІЅ» І»ї®ѕ§ мры ±є эѕ їѕ±®ѕ Єђї ѕ«І№ф я»ѕ»Іђ«і
шя»ч ђ єІ±©І ¬± ѕ» ђІЄ±ѕЄ»ј ђІ ђіі«І» °®±¬»Ѕ¬ђ±І
їЅ¬ђ±Іф їІј ії§ °®±¬»Ѕ¬ ї№їђІ¬ ¬ё» ¬±ЁђЅ »єє»Ѕ¬ ±є эѕт

Мё» їђі ±є ¬ё» ¬«ј§ ©ї ¬± їІїѕ§» ¬ё» °±ђѕѕ»
®»ѕї¬ђ±І ѕ»¬©»»І ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё» ¬©± ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ ђІ
ё»їѕ¬ё§ Ѕёђѕј®»І шІнкочф ё»їѕ¬ё§ їј«ѕ¬ шІнлйч ї ©»ѕѕ ї
ђІ °ї¬ђ»І¬ ©ђ¬ё Ѕё®±ІђЅ ®ёђІђ¬ђ шІнпл Ѕёђѕј®»Іф Іннп
їј«ѕ¬чф їЅ«¬» ѕ®±ІЅёђ¬ђ шІннм Ѕёђѕј®»Іф Іном їј«ѕ¬ч
їІј ђІ Ѕё®±ІђЅ ї¬ёії шІнпн Ѕёђѕј®»Іф Інпл їј«ѕ¬чт

У»¬ё±јж ѕ±¬ё ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ ©»®» і»ї«®»ј ©ђ¬ё
ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§т с±і°«¬ђІ№ ©ї
°»®є±®і»ј ѕ§ яэяя т

О»«ѕ¬ж ђІ ¬ё» ё»їѕ¬ё§ °±°«ѕї¬ђ±І ѕѕ±±ј эѕ Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І ђІЅ®»ї»ј ©ђ¬ё ї№»т ёІј»® ¬©»І¬§ §»ї®ф ђ¬ ©ї лу
й №спрр іѕф їѕ±Є» ¬ёї¬ ѕ»Є»ѕ ј±«ѕѕ»ј ђІ їЄ»®ї№»т
ы»ї®ѕ§ нр °»® Ѕ»І¬ ±є ё»їѕ¬ё§ °»±°ѕ» ё±©»ј ¬±ЁђЅ эѕ
ѕ»Є»ѕ шїѕ±Є» пр №спрр іѕчт сёђѕј®»І ђІ ¬ё» Ѕї°ђ¬їѕ ёїј

итххк тлзк шцич зфк шлтлфпъу шшлч пф члшцпчзщхчю кпшлзшлш пф
оъфнзчпзф йопткчлф зфк зкътщш

п Ут_т Э»®ф п Чт Х±Є?Ѕф п Ыт Ю±Ѕєїђф о Чт Н¦ђєѕїђуФ?¦ѕ-ф н Тт Яј?І§ђ

п о»¬ё»јї пё·ґј®»Іђ ф±°·¬їґф ппмк о«јї°»¬ф о»¬ё»јї я¬тн ф«І№ї®§л о н¬±і·Ѕ сІ»®№§ ю»»ї®Ѕё хІ¬·¬«¬»ф плол о«јї°»¬

ппмт ьтытотмй ф«І№ї®§л н п»І¬®їґ т±±ј ю»»ї®Ѕё хІ¬·¬«¬»ф плнй о«јї°»¬ф ьтытот нйн ф«І№ї®§т

ёђ№ё»® эѕ ѕ»Є»ѕ ¬ёїІ ±¬ё»® є®±і їІ ђІј«¬®ђїѕ Ѕђ¬§ф ¬ё»
ѕ±©»¬ шмтп o ртл №спрр іѕч Єїѕ«» ±ѕ»®Є»ј ђІ ®«®їѕ
ї®»їт сёђѕј®»І ©ђ¬ё Ѕё®±ІђЅ ®ёђІђ¬ђф їЅ«¬» ѕ®±ІЅёђ¬ђ ±®
Ѕё®±ІђЅ ї¬ёії ёїј ђіђѕї® эѕ ѕ»Є»ѕ ¬ёїІ ¬ё» ё»їѕ¬§ ї№»
їІј »Ё ії¬Ѕё»ј Ѕ±І¬®±ѕт пј«ѕ¬ ©ђ¬ё ѕ®±ІЅёђ¬ђ шплто
o и №спрріѕч ±® ї¬ёії шпктр o й №спрр іѕч ёїј
ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® эѕ ѕ»Є»ѕ ¬ёїІ ¬ё» ё»їѕ¬ё§ №®±«° шитй
o м №спрр іѕф °мртррпчт я» Ѕ±І¬»І¬ їІј ©ё±ѕ» ѕѕ±±ј эѕ
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ё±©»ј ї І»№ї¬ђЄ» Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І ђІ їј«ѕ¬
ї¬ёії¬ђЅ ш®нртйкйоф §н›пкЁ х нмф °мртррпчф ѕ«¬ І±¬ ђІ
ї¬ёії¬ђЅ Ѕёђѕј®»Іт

ЧІ Ѕ±ІЅѕ«ђ±Іж ¬ёђ ±ѕ»®Єї¬ђ±І ђІјђЅї¬» ¬ёї¬ ¬ё» я»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І јђј І±¬ °®±¬»Ѕ¬ эѕ їѕ±®°¬ђ±І ђІ ¬ё» їј«ѕ¬
№®±«° ±є °ї¬ђ»І¬ф ©ё± ©»®» »Ё°±»ј ¬± эѕ ђІёїѕї¬ђ±І
ѕ±І№»® ¬ёїІ ¬ё» §±«І№ °ї¬ђ»І¬т ю»«ѕ¬ їѕ± ђІјђЅї¬»ф ¬ёї¬
їђ® °±ѕѕ«¬ђ±І Ѕ±ІІ»Ѕ¬»ј ©ђ¬ё эѕ ђІёїѕї¬ђ±І Ѕ±«ѕј ѕ»
ї±Ѕђї¬»ј ©ђ¬ё ј»Є»ѕ±°ђІ№ Ѕё®±ІђЅ ї¬ёії ѕ®±ІЅёђїѕ»т

ЯЅєІ±©ѕ»ј№і»І¬ж ѐёђ ©±®є ©ї «°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё»
№®їІ¬ є®±і шфшч с±Іј»І»ј ъї¬¬»® ю»т с»І¬®» шы±тчсппу
сѐуоррруйррой їІј ъђІ э«ѕтц»їѕ¬ё рнпсорррт

щол йхццлч тлылтш пф щол цтзшуз зфк кхцзупфл илщзуоюкчхэютзшл
зйщпыпщю пф з йочхфпй уптк шщчлшш ухклт хм клцчлшшпхф пф чзщш

п Ут Щ®їѕ±©єїф о Ут НЅёѕ»№»ѕуЖї©їј¦єїф нф м Щт Т±©їєф м Ут Рї°°

пхІ¬·¬«¬» ±є щ»ј·Ѕїґ о·±Ѕё»і·¬®§ф цї№·»ґґ±І·їІ ёІ·Є»®·¬§ф й ч±°»®І·µїф нпурнм п®їЅ±© ь±ґїІјл ор»°ї®¬і»І¬ ±є т±±ј

пё»і·¬®§ їІј ъ«¬®·¬·±Іф ншїѕ±®ї¬±®§ ±є юїј·±ґ·№їІј ю»»ї®Ѕё цї№·»ґґ±І·їІ ёІ·Є»®·¬§ф й щ»ј§Ѕ¦Іїф нрукии п®їЅ±© ь±ґїІјл
мхІ¬·¬«¬» ±є ьёї®іїЅ±ґ±№§ ь±ґ·ё нЅїј»і§ ±є яЅ·»ІЅ»ф по ф нпунмн п®їЅ±©ф ь±ґїІјт

ЮїЅє№®±«Іјж т±°їіђІ» уё§ј®±Ё§ѕї» штрцч Ѕї¬у
їѕ§¦» ¬ё» ѕ»¬їуё§ј®±Ё§ѕї¬ђ±І ±є ј±°їіђІ» ђІ¬± І±®»°ђу

І»°ё®ђІ»т ч¬ ј»Ѕ®»ї»ј їЅ¬ђЄђ¬§ ёї ѕ»»І ®»°±®¬»ј ђІ
«Іђ°±ѕї® °§Ѕё±¬ђЅ ј»°®»ђ±Іт трц ђ єІ±©І ¬± «» с«



п зН»·±І нт ЬЧНМОЧЮЛМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН

ђ±І є±® Ѕї¬їѕ§¬ђЅ їЅ¬ђЄђ¬§т
Мё» Яђіж ь«® ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ» ©ї ¬± ¬«ј§ ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є

Ѕё®±ІђЅ іђѕј ¬®» шсъяч ђІ ¬ё» ®ї¬ і±ј»ѕ ±є ј»°®»ђ±І
±І ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є с« ђІ ¬ё» °ѕїії їІј ¬ё» трц їЅ¬ђЄђ¬§т

Уї¬»®ђїѕ їІј У»¬ё±јж трц ©ї ђ±ѕї¬»ј є®±і
ѕѕ±±ј °ѕїіїт ч¬ђ їЅ¬ђЄђ¬§ ©ї і»ї«®»ј ѕ§ ¬ё» ыї№ї¬«
їІј ёј»Іє®ђ»Іј і»¬ё±јф і±јђєђ»ј ѕ§ х®їѕ±©єї їІј
х«іђ/єїф ѕї»ј ±І ¬ё» ±Ёђјї¬ђ±І ±є ¬§®їіђІ» ¬± ±Ѕ¬±у
°їіђІ»т ѐё» ±Ѕ¬±°їіђІ» ©ї ±Ёђјђ¦»ј ¬± °уё§ј®±Ё§у
ѕ»І¦їѕј»ё§ј»т ѐё» їѕ±®ѕїІЅ» ±є ¬ё» »Ѕ±Іј ©ї і»їу
«®»ј °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®ђЅїѕѕ§ ї¬ ннр Ііт ѐё» с« Ѕ±І¬»І¬
ђІ ¬ё» °ѕїії ©ї і»ї«®»ј ѕ§ ппя і»¬ё±јт ѐё»
і»ї«®»і»І¬ ©»®» ¬їє»І їє¬»® о јї§ є®±і ¬ё» ѕ»№ђІу
ІђІ№ ±є ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ їІј є±ѕѕ±©»ј ђІ ¬ё» ђІ¬»®Єїѕ пф о
їІј л ©»»є ±є «Іј»®№±ђІ№ ¬®»т пѕѕ °®±Ѕ»ј«®» ©»®»
Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј їЅЅ±®јђІ№ ¬± ычц пІђіїѕ сї®» їІј «» с±іу
іђ¬¬»» №«ђј»ѕђІ»т

Ь«®ї¬·±І

±є ¬·і»

Э« Ѕ±І¬»І¬ ·І ¬ё»

°ґїії Еі№сФГ
ЬЮШ їЅ¬·Є·¬§ ·І ¬ё» °ґїії

Э±І¬®±ґ ЭУН Э±І¬®±ґ ЭУН

о јї§ ртимoртпн ртийoртзр литйлoпнтйм нзтйрoитриц

п ©»»µ ртззoртпо ртзрoртри литийoоотйо йнтпмoплтрл

о ©»»µ ртззoртпо ртзрoртри лнтмзoйтип кртомoзтмр

л ©»»µ птрпoртол птппoртпр лмткпoоптор оотимoзтиоц

ц»їѕ¬ё »єє»Ѕ¬ є±ѕѕ±©ђІ№ »Ё°±«®» ¬± ѕ«¬§ѕ¬ђІ Ѕ±іу
°±«Іј ёїЄ» є±Ѕ«»ј ±І »єє»Ѕ¬ ±І ¬ё» ђіі«І» §¬»іф ѕ«¬
»Іј±Ѕ®ђІ» »єє»Ѕ¬ ±є ѕ«¬§ѕ¬ђІ ёїЄ» ѕ»»І ј±Ѕ«і»І¬»ј ђІ ї
Єї®ђ»¬§ ±є ії®ђІ» °»Ѕђ»т ѐё» ђІє±®ії¬ђ±І ±І ё«іїІ
»Ё°±«®» ¬± ѕ«¬§ѕ¬ђІ Ѕ±і°±«Іј їІј ё»°ї¬ђЅ ј»°±ђ¬ђ±І ђ
ѕђіђ¬»јт чІ¬їє» ±є ії®ђІ» є±±ј ђ ¬ё» іїђІ ±«®Ѕ» ±є ѕ«¬§ѕ¬ђІ
»Ё°±«®» ¬± ё«іїІ їІј ®»Ѕ»І¬ јї¬ї ђІјђЅї¬» ¬ёї¬ ѕ«¬§ѕ¬ђІ
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ії®ђІ» є±±ј ії§ »ЁЅ»»ј мрр І№с№т ѐё»
°®»»І¬ ¬«ј§ ђІЅѕ«ј» пи Ѕ±І»Ѕ«¬ђЄ»ѕ§ їі°ѕ»ј ё«іїІ
ѕђЄ»® їІїѕ§»ј є±® ѕ«¬§ѕ¬ђІ Ѕ±і°±«Іјт тђѕ«¬§ѕ¬ђІ штрѐч
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І Єї®ђ»ј ѕ»¬©»»І рти І№с№ їІј оитн І№с№ ©ђ¬ё
ї і»їІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є йтр І№с№т яђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ѕ±©»®

олцзщпй клцхшпщпхф хм иъщютщпф пф оъузфш

п Цт Ю± Тђ»ѕ»Іф о Цт Н¬®їІј

п хІ¬·¬«¬» ±є ь«ѕґ·Ѕ ф»їґ¬ёф ёІ·Є»®·¬§ ±є я±«¬ё»®І р»Іії®µф рчулррр ыј»І» пф р»Іії®µл  о р»°ї®¬і»І¬ ±є щї®·І» сЅ±ґ±№§ф

ъї¬·±Іїґ сІЄ·®±Іі»І¬їґ ю»»ї®Ѕё хІ¬·¬«¬»ф ю·(ф рчумррр ю±µ·ґј»ф р»Іії®µт

Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є і±І± ѕ«¬§ѕ¬ђІ шърѐч ©ї ±ѕ»®Є»ј
®їІ№ђІ№ є®±і ртн І№с№ ¬± мтй І№с№ ©ђ¬ё ї і»їІ Єїѕ«» ±є птк
І№с№т п№» їІј трѐсърѐ ®ї¬ђ± ©»®» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ї±Ѕђї¬у
»јт ѓ» Ѕ±ІЅѕ«ј» ¬ёї¬ §±«І№»® і»І ёїЄ» і±®» ®»Ѕ»І¬
»Ё°±«®» ±® ёїЄ» ї ѕ±©»® Ѕї°їЅђ¬§ ¬± ј»ѕ«¬§ѕї¬» трѐ
¬ёїІ ±ѕј»® і»І їІј ©±«ѕј ¬ё»®»є±®» °±¬»І¬ђїѕѕ§ ѕ» і±®»
«Ѕ»°¬ђѕѕ» ¬± ѕ«¬§ѕ¬ђІ ¬±ЁђЅђ¬§т хђЄ»І ¬ё» ђІ¬»®у°»®±І
Єї®ђїѕђѕђ¬§ ±ѕ»®Є»ј ђІ ±«® ѕђіђ¬»ј №®±«° ±є і»Іф ©» ЅїІ
І±¬ »ЁЅѕ«ј» ¬ёї¬ ¬ё®»ё±ѕј є±® »ђ¬ё»® ђіі«І±¬±ЁђЅђ¬§ ±®
»єє»Ѕ¬ ±І ¬ё» »Іј±Ѕ®ђІ» §¬»і ії§ ±ЅЅ«® ј«» ¬± »Ё°±у
«®» ¬± ѕ«¬§ѕ¬ђІ Ѕ±і°±«Іј їѕ±І» ±® ђІ Ѕ±іѕђІї¬ђ±І ©ђ¬ё
±¬ё»® »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ ¬±ЁђЅїІ¬ ©ђ¬ё ђіђѕї® ¬ї®№»¬ ±®№їІт

лммлйщ хм узнфлшпъу шъццтлулфщзщпхф хф узнфлшпъуф йзтйпъуф
япфйф пчхф зфк йхццлч изтзфйл пф чзщш

От Сѕ6ј¦єїф Ьт Нє®їѓІ±©єї

р»°ї®¬і»І¬ ±є о®±ії¬±ґ±№§ф щ»ј·Ѕїґ ёІ·Є»®·¬§ ±є ѓї®ї© оїІїЅёї пф ро › рйй ь±ґїІјт

ЮїЅє№®±«Іјж тђ»¬ї®§ ђіѕїѕїІЅ» ±є іђІ»®їѕф »°»у
Ѕђїѕѕ§ ії№І»ђ«і ёї ѕ»»І є®»Ї«»І¬ѕ§ ј»Ѕ®ђѕ»ј ђІ ¬ё»
ѕђ¬»®ї¬«®»т ѐё» ђі°ѕ»¬ ±ѕ«¬ђ±І ђ ¬± Ѕ±®®»Ѕ¬ ї ѕђ№ё¬
ії№І»ђ«і ј»єђЅђ»ІЅ§ ©ђ¬ё їІ ї°°®±°®ђї¬» јђ»¬ф ѕ«¬
±є¬»І «»ј і»¬ё±ј ђ ¬± «°°ѕ»і»І¬ ¬ё» ј»єђЅђ»ІЅ§ ѕ§
«ђІ№ °ёї®іїЅ»«¬ђЅїѕ °®±ј«Ѕ¬ Ѕ±І¬їђІђІ№ ії№І»ђ«іт

Яђіж ѐё» їђі ±є ¬ё» ¬«ј§ ©ї ¬± ђІЄ»¬ђ№ї¬» ¬ё»
ѕїѕїІЅ» ±є ії№І»ђ«іф ЅїѕЅђ«іф ¦ђІЅф ђ®±І їІј Ѕ±±°»® ђІ
®ї¬ ©ёђЅё јђ»¬ ёїј ѕ»»І «°°ѕ»і»І¬»ј ©ђ¬ё ії№І»ђ«і
Ѕї®ѕ±Ії¬» їІј їє¬»® ђ¬ јђЅ±І¬ђІ«ї¬ђ±Іт

Уї¬»®ђїѕ їІј і»¬ё±јж ъїѕ» ѓђ¬ї® ®ї¬ф ї№»ј м›л
©»»є ©»®» №ђЄ»І щяъ ѕїѕ±®ї¬±®§ Ѕё±© їІј ј»ђ±Іђ¦»ј
©ї¬»® їј ѕђѕђ¬«іт ъї№І»ђ«і Ѕї®ѕ±Ії¬» «°»Іј»ј ђІ оы

ї®їѕђЅ №«і ©ї їјіђІђ¬»®»ј є±® м ©»»є ¬± ¬ё» »Ё°»®ђу
і»І¬їѕ №®±«° ѕ§ №їЄї№» ђІ ј±» ±єк отл і№л лтр і№л прфр
і№ їІј ортр і№ ъ№сє№ ѕт ©тсомё їІј є±® їІ±¬ё»® м ©»»є
¬ё» ії№І»ђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ©ї јђЅ±І¬ђІ«»јт п
Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° ©ї №ђЄ»І оы ї®їѕђЅ №«іт т«®ђІ№ ¬ё»
»Ё°»®ђі»І¬ ¬ё» їІђіїѕ ©»®» є±«® ¬ђі» °ѕїЅ»ј ђІ і»¬їѕ±ѕђЅ
Ѕї№» є±® оф мф к їІј и ©»»є є±® ј»¬»®іђІї¬ђ±І ±є іђІ»®їѕ
ѕїѕїІЅ»т ѐё» ѕїѕїІЅ» ©ї ЅїѕЅ«ѕї¬»ј ї ¬ё» ®»¬»І¬ђ±І Ѕ±»єу
єђЅђ»І¬т ѐё» ®»«ѕ¬ ©»®» ¬ї¬ђ¬ђЅїѕѕ§ »Єїѕ«ї¬»јт

О»«ѕ¬ж ч¬ ©ї ё±©І ¬ёї¬ їє¬»® ¬©± ©»»є ±є ії№у
І»ђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ђІ ї ј±» ±є отл і№ ъ№сє№ ѕт ©тс
омё ¬ё»®» ©»®» І± ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ђІ ¬ё» Ѕ±»єєђу
Ѕђ»І¬ ±є ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І є±® їѕѕ »¬ђії¬»ј іђІ»®їѕт

О»«ѕ¬ж ю»«ѕ¬ ±є ¬ё» ¬«ј§ ї®» °®»»І¬»ј ђІ ¬ё»
є±ѕѕ±©ђІ№ ¬їѕѕ»к

ц °дртл › ·№І·є·ЅїІ¬ ј·єє»®»ІЅ» Єт Ѕ±І¬®±ґ

Э±ІЅѕ«ђ±Іж ѐё» с« Ѕ±І¬»І¬ ђІ ¬ё» °ѕїії ђІ ¬ё»
Ѕё®±ІђЅ іђѕј ¬®» ±є ¬ё» ®ї¬ђ ј»°®»ђ±І і±ј»ѕ ®»у
іїђІ ¬їѕѕ»ф ©ё»®»ї ¬ё» трц їЅ¬ђЄђ¬§ ђ їѕ¬»®»јт ѐё»®»
»Ёђ¬ ї І»№ї¬ђЄ» ђ№ІђєђЅїІ¬ Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І ѕ»¬©»»І ¬ё»
Ѕ±І¬»І¬ ±є с« ђІ ¬ё» °ѕїії їІј ¬ё» їЅ¬ђЄђ¬§ ±є трц ђІ
¬ё» ®ї¬ «ѕѓ»Ѕ¬»ј ¬± съя ш®нуртмиф °мртрлчт
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ѐё» ёђ№ё»® ј±» ђІєѕ«»ІЅ»ј ¬ё» ѕїѕїІЅ» ±є ії№І»ђ«і
їІј ¦ђІЅ ©ёђЅё ©ї ђІЅ®»ї»ј їІј ¬ё» ѕїѕїІЅ» ±є ђ®±І їІј
Ѕ±±°»® ©ёђЅё ©ї ј»Ѕ®»ї»јт я«°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ©ђ¬ё
ії№І»ђ«і ш є±® м ©»»єч Ѕї«»ј ¬ё» ЅёїІ№» ђІ ї°°ї®у
»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ±є ђ®±І шії®є»ј ®»ј«Ѕ¬ђ±Іч їІј ¦ђІЅ шђІу
Ѕ®»ї»чт пє¬»® м ©»»є ±є јђЅ±І¬ђІ«ї¬ђ±І ±є ії№І»у
ђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» Ѕ±»єєђЅђ»І¬ ±є

ѓёђѕ» №»І»¬ђЅ ®ђє єїЅ¬±® ї®» ђІЄ±ѕЄ»ј ђІ ¬ё» »Ё°®»у
ђ±І ±є пѕ¦ё»ђі»® јђ»ї»ф ¬ё»®» їѕ± ї®» ¬®±І№ ђІјђЅїу
¬ђ±І ¬ёї¬ »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ їѕ«іђІђ«і шпѕч °ѕї§ їІ їЅ¬ђЄ»
®±ѕ» ђІ ¬ё» °ї¬ё±№»І»ђ ±є птт рї»ј ±І ¬ё» ё§°±¬ё»ђ
¬ёї¬ пѕ ії§ їЅ¬ ї ї ¬±ЁђЅ єїЅ¬±®ф ©» ¬»¬»ј ¬ё» »єє»Ѕ¬ђЄ»у
І» ±є ¬ё» ¬®ђЄїѕ»І¬ і»¬їѕ Ѕё»ѕї¬±®ф ј»є»®®ђ±ЁїіђІ»
штфьч ђІ ®»і±ЄђІ№ пѕ є®±і ¬ё» ѕ®їђІ ±є »ѕј»®ѕ§ °ї¬ђ»І¬
©ђ¬ё їјЄїІЅ»ј птт эї¬ђ»І¬ ©»®» ђІѓ»Ѕ¬»ј ђІ¬®їі«Ѕ«у
ѕї®ѕ§ ©ђ¬ё ї ¬©ђЅ» јїђѕ§ ј±» ±є лрр і№ тфьф л јї§ °»®
©»»єт п«¬±°§ ѕ®їђІ ѕ»Ѕїі» їЄїђѕїѕѕ» є®±і к °ї¬ђ»І¬
©ё± јђ»ј є®±і Ѕї«» «І®»ѕї¬»ј ¬± ј®«№ їјіђІђ¬®ї¬ђ±Іт
ѐё»» ©»®» »ЁїіђІ»ј є±® пѕ Ѕ±І¬»І¬т ѐё®»» ѕ®їђІ ©»®»
є®±і «ѕѓ»Ѕ¬ ©ё± ёїј ®»Ѕ»ђЄ»ј ѕ» ¬ёїІ й тфь ђІѓ»Ѕу
¬ђ±І шіђІђіїѕѕ§ ¬®»ї¬»јчф їІј н ©»®» є®±і «ѕѓ»Ѕ¬ ©ё±
ёїј ®»Ѕ»ђЄ»ј мйф йк їІј при тфь ђІѓ»Ѕ¬ђ±І штфь
¬®»ї¬»јчт яїі°ѕ» є®±і іђІђіїѕѕ§ ¬®»ї¬»ј °ї¬ђ»І¬ ёїј їІ
їЄ»®ї№» Єїѕ«» ±є мтрм к№ пѕс№ ј®§ ©»ђ№ё¬ є±® оп І»±Ѕ±®у
¬ђЅїѕ ®»№ђ±І ђІ »їЅё ѕ®їђІ їІј їі°ѕ» є®±і тфь ¬®»ї¬»ј

пфщчзуъшйътзч пфрлйщпхф хм клшмлччпхэзупфл тхьлчш ичзпф
зтъупфпъу йхфйлфщчзщпхф пф зтяолпулч кпшлзшл

пф н МтРтЯт Х®«Ѕєф о НтНт Х®ђёІїІф п ЬтОтЭт УЅФїЅёѕїІф пф н УтЫт Р»®Ѕ§

п ёІ·Є»®·¬§ ±є ѐ±®±І¬±ф о ѐё» ѐ±®±І¬± ф±°·¬їґф н я«®®»§ ьґїЅ» п»І¬®»ф я«®®»§ ьґїЅ» п»І¬®»ф о я«®®»§ ьґїЅ»ф ѐ±®±І¬±ф ыІ¬ї®·±

щля опоф пїІїјїт

°ї¬ђ»І¬ ёїј їІ їЄ»®ї№» Єїѕ«» ±є откй к№ пѕс№ є±® ¬ё» їі»
оп ѕ®їђІ ®»№ђ±Іт ѐё» јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І ¬ё» і»їІ пѕ
ѕ»Є»ѕ ±є ¬ё» ¬©± №®±«° ©ї ¬ї¬ђЅїѕѕ§ ђ№ІђєђЅїІ¬ шэ м
ртррпчт ѐё»®» ©ї І± јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І ¬ё» і»їІ пѕ
ѕ»Є»ѕ ±є ¬ё» іђІђіїѕѕ§ ¬®»ї¬»ј №®±«° їІј ¬ёї¬ ±є ї №®±«°
±є й «І¬®»ї¬»ј пт °ї¬ђ»І¬т ѐёђ ї±Ѕђї¬ђ±І ¬«ј§ф
їѕ¬ё±«№ё іїѕѕф «°°±®¬ ¬ё» ё§°±¬ё»ђ ¬ёї¬ тфь ¬®»ї¬у
і»І¬ ЅїІ ®»ј«Ѕ» ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є пѕ ђІ ¬ё» пт ѕ®їђІт
р»Ѕї«» ¬ё» і«Ѕ«ѕї® ђІѓ»Ѕ¬ђ±І ±є пол і№ ±є тфь ¬©ђЅ»
јїђѕ§ є±® л јї§ ї ©»»є ±Є»® ї ом і±І¬ё °»®ђ±ј ©ї є±«Іј
ђІ їІ ђІј»°»Іј»І¬ °ёї» ч ЅѕђІђЅїѕ ¬®ђїѕ ¬± ®»ј«Ѕ» ¬ё» ®ї¬»
±є і»І¬їѕ ј»¬»®ђ±®ї¬ђ±І ђІ тфь ¬®»ї¬»ј °ї¬ђ»І¬ ђІ »ЁЅ»
±є лры ±Є»® ¬ё» ом і±І¬ё ¬®ђїѕ °»®ђ±ј Ѕ±і°ї®»ј ¬±
°ї¬ђ»І¬ І±¬ ¬®»ї¬»ј ©ђ¬ё тфь шс®ї°°»®уъЅщїЅёѕїІ »¬
їѕтф щїІЅ»¬ф ннйк пнрм›пнриф пййпчф ¬ё» ®»«ѕ¬ ±є ¬ё»
°®»»І¬ ¬«ј§ «№№»¬ ¬ёї¬ ¬ё» єїЄ±«®їѕѕ» ®»°±І» ¬±
тфь ¬®»ї¬і»І¬ ђІ ¬ё» ЅѕђІђЅїѕ ¬®ђїѕ ії§ ёїЄ» ®»«ѕ¬»јф ї¬
ѕ»ї¬ ђІ °ї®¬ф є®±і ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» ѕ»Є»ѕ ±є ѕ®їђІ пѕт

ЮїЅє№®±«Іјж п І»© і»¬ё±ј ©ї ј»і±І¬®ї¬»ј ®»у
Ѕ»І¬ѕ§ є±® ї»ђІ№ ¬ё» є»ѕ»¬їѕ сїсэ ®ї¬ђ± ·І Є·Є±ф «ђІ№
°ё±¬±І їѕ±®°¬ђ±і»¬®§т

Яђіж чІ ¬ё» °®»»І¬ ·І Є·¬®± ¬«ј§ ¬®їѕ»Ѕ«ѕї® ѕ±І» ±є
ё«іїІ є»і±®їѕ І»Ѕє ©ї їІїѕ§¦»ј ©ђ¬ё ¬©± ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ»т
ьІ» ±є ¬ё» ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ» ©ї ¬± «» ђІ¬їЅ¬ ѕ±І» є±® сїсэ
®ї¬ђ± і»ї«®»і»І¬ їІј ї ї Ѕ±І»Ї«»ІЅ» ¬ё»» јї¬ї ¬±
ѕ» «»ј ї ѕїђ є±® ·І Є·Є± ¬«јђ»т ѐё» »Ѕ±Іј ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ»
©ї ¬± °»®є±®і і»ї«®»і»І¬ ±І ѕ±І» єђІј і±¬ѕ§
їєє»Ѕ¬»ј ѕ§ ±¬»±°±®±ђт

Уї¬»®ђїѕ їІј і»¬ё±јж с±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є сї їІј э
ї ©»ѕѕ ї сїсэ ®ї¬ђ± ©»®» »¬ђії¬»ј ђІ ђІ¬їЅ¬ ¬®їѕ»Ѕ«ѕї®
ѕ±І» їі°ѕ» ±є є»і±®їѕ І»Ѕє є®±і ё»їѕ¬ё§ ё«іїІф нм
©±і»І їІј мм і»Іф ї№»ј є®±і пл ¬± лл §»ї®т ф±® сї їІј
э Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І і»ї«®»і»І¬ф ђІ¬®«і»І¬їѕ І»«¬®±І
їЅ¬ђЄї¬ђ±І їІїѕ§ђ ©ї «»јт

О»«ѕ¬ж ъ»їІ Єїѕ«» шъ o ятттч є±® ¬ё» ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј
°ї®їі»¬»® ш±І ј®§ ©»ђ№ё¬ ѕїђч є±® є»іїѕ» їІј іїѕ»
©»®»к потп o нтрыф лтйм o птйпыф отрй o ртол їІј пртй
o отлыф лтнр o птоныф отрй o ртоо ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т я¬ї¬ђу
¬ђЅїѕѕ§ ђ№ІђєђЅїІ¬ ш°мртрлч ј»Ѕ®»ї» ±є ЅїѕЅђ«і Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І ©ђ¬ё ї№» ©ї є±«Іј є±® іїѕ»ф ѕ«¬ І±¬ є±® є»іїѕ»т
эё±°ё±®« Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І їІј сїсэ ®ї¬ђ± ©»®» І±¬ їєу
є»Ѕ¬»ј ѕ§ ї№»т ы± ¬ї¬ђ¬ђЅїѕѕ§ ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ±є
їѕѕ °ї®їі»¬»® ¬«јђ»ј ©»®» ±ѕ»®Є»ј ®»ѕї¬»ј ¬± »Ёт ѐё»
і»їІ Єїѕ«» є±® сїф э їІј сїсэ ®ї¬ђ± ©»®» ©ђ¬ёђІ ї Є»®§
©ђј» ®їІ№» ±є ®»є»®»ІЅ» јї¬ї їІј Ѕѕ±» ¬± ¬ё»ђ® і»јђїІт

Э±ІЅѕ«ђ±Іж ѐё» ђІјђЄђј«їѕ Єї®ђї¬ђ±І є±® сїсэ ®ї¬ђ±
ђІ ¬®їѕ»Ѕ«ѕї® ѕ±І» ±є є»і±®їѕ І»Ѕє є®±і ё»їѕ¬ё§ ё«іїІ
©ї ѕ±©»® ¬ёїІ ¬ё±» є±® сї їІј э Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І »°їу
®ї¬»ѕ§т ѐёђ і»їІ ¬ёї¬ °»ЅђєђЅђ¬§ ±є сїсэ ®ї¬ђ± ђ ѕ»¬¬»®
¬ёїІ ¬ё±» ±є сї їІј э Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І їІј ії§ ѕ» і±®»
®»ѕђїѕѕ» є±® јђї№І±ђ ±є ѕ±І» јђ±®ј»®т

шлэ зфк знл члтзщлк йзтйпъууцохшцохчъш чзщпх пф щчзилйътзч
ихфл хм оъузф млухчзт флйс

п Ут М¦ї°ёѕђј±«ф о Кт ЖїђЅёђЅє

п щ»ј·Ѕїґ ьё§·Ѕ шїѕ±®ї¬±®§ф щ»ј·Ѕїґ яЅё±±ґф х±їІІ·Ії ёІ·Є»®·¬§ф ьтыт о±Ё ппикф млппр х±їІІ·Іїф у®»»Ѕ»ф су

ії·ґкі¬¦ї°ёґ·мЅЅт«±·т№®л о щ»ј·Ѕїґ юїј·±ґ±№·Ѕїґ ю»»ї®Ѕё п»І¬»®ф омйрор ыѕІ·Іµф чїґ«№ї ю»№·±Іф ю«·їф су

ії·ґкЄ»¦ї·мі»¬»±т®«

ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І є±® ђ®±Іф Ѕ±±°»® їІј ЅїѕЅђ«і ђІ їѕѕ
»Ё°»®ђі»І¬їѕ №®±«° ©ї І±¬»јт

Э±ІЅѕ«ђ±Іж ѐё» ®»«ѕ¬ ±ѕ¬їђІ»ј ђІ ¬ёђ ¬«ј§
ё±© ¬ёї¬ ±®їѕ «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ±є ії№І»ђ«і ђІ ј±»
±є отл і№л лтр і№л пртр і№ їІј ортр і№ ъ№сє№ ѕт ©тсомё
ј«®ђІ№ м ©»»є Ѕї«» ¬ё» ЅёїІ№» ±є ¬ё» ѕїѕїІЅ» є±®
ђ®±Іф Ѕ±±°»® їІј ЅїѕЅђ«і ђІ ®ї¬т
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я»Є»®їѕ ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ ёїЄ» ѕ»»І ѕђІє»ј ©ђ¬ё іїѕ»
ђІє»®¬ђѕђ¬§ф »т№т їІ »ЁЅ» ±є їѕ«іђІђ«і Ѕї«» ј»Ѕ®»ї»ј
°»®і і±¬ђѕђ¬§ф ї ј»єђЅђ»ІЅ§ ±є ¦ђІЅ Ѕї«» ђі°їђ®»ј
°»®ії¬±№»І»ђ їІј ¬»¬±¬»®±І» °®±ј«Ѕ¬ђ±Іф ®»ј«Ѕ»ј
°»®і ј»Іђ¬§ їІј і±¬ђѕђ¬§ їІј ї ј»єђЅђ»ІЅ§ ђІ »ѕ»Іђ«і
Ѕї«» ®»ј«Ѕ»ј °»®і °®±ј«Ѕ¬ђ±І їІј ѕ®»їєї№» ±є ¬ё»
°»®ії¬±¦±ї ¬їђѕ шіђју°ђ»Ѕ»ч »¬Ѕт щђ¬»®ї¬«®» Єїѕ«» є±®
±і» ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ ї®» Є»®§ Ѕ»°¬ђЅїѕ ј«» ¬± ¬ё» ©ђј»
®їІ№» °®»»І¬»јф є±® »Ёїі°ѕ»ф І«і»®±« °ї°»® ёїЄ»
®»°±®¬»ј ¦ђІЅ ђІ »іђІїѕ °ѕїії є±® “Ѕ±І¬®±ѕ’ ђІјђЄђј«у
їѕ ±Є»® ¬ё» ®їІ№» пи›нрп №сіщт пІ »Єїѕ«ї¬ђ±І ђІ¬± ¬ё»
ђі°±®¬їІЅ» ±є їі°ѕ» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬ђ±І ©ї ¬ё»®»є±®» «Іј»®у
¬їє»Іт я»іђІїѕ °ѕїії їі°ѕ» ©»®» Ѕ»І¬®ђє«№»ј ї¬ пф
прф нр їІј кр іђІ«¬» їє¬»® їі°ѕ» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬ђ±Іт пІїѕ§ђ
©ї «Іј»®¬їє»І ѕ§ чсэуъя є±® ф»ф с«ф іІф я»ф сј їІј

щчзйл лтлулфщ тлылтш пф оъузф шлупфзт цтзшуз

Тт Чт Йї®јф Цт Яјїђ®ф Ят Н¬±Є»ѕѕ

хпьущя тїЅ·ґ·¬§ф р»°ї®¬і»І¬ ±є пё»і·¬®§ф ёІ·Є»®·¬§ ±є я«®®»§ф у«·ґјє±®јф уёо йєфф ёчт

эѕт ѐё» ¬ђі» єїЅ¬±® ї°°»ї® ¬± ѕ» Ѕ®ђ¬ђЅїѕ є±® іІ їІј я»
ђІ °ї®¬ђЅ«ѕї®ф ї ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ј»Ѕ®»ї» є®±і плк ¬±
им №сіщ їІј кн ¬± мр №сщ ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ ±Є»® ¬ё» ¬ђі»
°»®ђ±ј п їІј кр іђІ«¬»т ѐёђ јї¬ї ё±© ¬ёї¬ ¬ё»
їі°ѕ» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬ђ±І °®±Ѕ»ј«®» є±® »іђІїѕ °ѕїії ђ ђіу
°»®ї¬ђЄ» ђє їЅЅ«®ї¬» ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ ѕ»Є»ѕ ї®» ¬± ѕ» ј»¬»®у
іђІ»ј ђІ ¬ёђ і»јђїт ѐёђ °»ЅђєђЅ їі°ѕ» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬ђ±І
°®±Ѕ»ј«®» шїЄ±ђј »ѓїЅ«ѕї¬ђ±І є±® ѕ»¬©»»І ¬©± їІј ¬ё®»»
јї§ °®ђ±® ¬± »і»І Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬ђ±Іф ©їё ёїІј ©ђ¬ё ±ї°
їІј °ѕ»І¬§ ±є ©ї®і ©ї¬»®ф ј»ѕђЄ»® їі°ѕ» јђ®»Ѕ¬ѕ§ ђІ¬±
°±ѕ§»¬ё§ѕ»І» °»Ѕђі»І Ѕ±І¬їђІ»®ф »°ї®ї¬» »і»І їіу
°ѕ» ѕ§ Ѕ»І¬®ђє«№ї¬ђ±І ї¬ пн ррр ®°і ©ђ¬ёђІ ±І» іђІ«¬»
їІј ђіі»јђї¬»ѕ§ ¬±®» їі°ѕ» ї¬ ›ор pсч ©ї «»ј ђІ ї
¬«ј§ ¬± »Єїѕ«ї¬» ¬ё» ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ ѕ»Є»ѕ ђІ ђІє»®¬ђѕ» їІј
є»®¬ђѕ» іїѕ»т

ѓ» ёїЄ» ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё» їІ¬ђ±ЁђјїІ¬
Єђ¬їіђІ у ±І ¬ё» ®»№ђ±Іїѕ їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ±є їѕ«іђІђ«і
шпѕч ђІ ¬ё» ®ї¬ ѕ®їђІт пѕ ©ї їјіђІђ¬»®»ј ђт°т ї їѕ«іђІу
ђ«і ѕїЅ¬ї¬» ї¬ ї ј±» ±є пр і№ пѕсш№ ѕ±ј§ ©»ђ№ё¬ф л
¬ђі» ї ©»»є є±® м ©»»єт ъїѕ» ѓђ¬ї® їѕѕђІ± ®ї¬ ©»®»
»ђ¬ё»® ¬®»ї¬»ј ©ђ¬ё їѕ«іђІђ«і їѕ±І»ф ±® ¬±№»¬ё»® ©ђ¬ё ї
јђ»¬ї®§ «°°ѕ»і»І¬ ±є лф плф їІј ор і№с№ф ±є Єђ¬їіђІ у
шІнл °»® №®±«°ч ±є ®ї¬ шІнл °»® №®±«°чт ф«®¬ё»® №®±«°
®»Ѕ»ђЄ»ј ор і№с№ Єђ¬їіђІ у «°°ѕ»і»І¬»ј јђ»¬ ±® І±®іїѕ
Ѕё±© їѕ±І»т пІђіїѕ ©»®» єђѕѕ»ј ѕ§ їІї»¬ё»¬ђЅ ±Є»®у
ј±»ф ¬ё» ѕ®їђІ ®»і±Є»ј їІј јђ»Ѕ¬»ј ђІ¬± ђј»І¬ђєђїѕѕ»
®»№ђ±Іїѕ »№і»І¬ф Іїі»ѕ§ Ѕ±®¬»Ёф Ѕ»®»ѕ»ѕѕ«іф і»ј«ѕѕїф
ёђ°°±Ѕїі°«ф ¬®ђї¬«і їІј ё§°±¬ёїѕїі«ф є±® і»ї«®»у

і»І¬ ±є пѕ ѕ§ ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§т
пѕ ©ї є±«Іј ¬± ѕ» ђІЅ®»ї»ј ђІ Єї®ђ±« ®»№ђ±І ±є ¬ё»

ѕ®їђІ ±є пѕу¬®»ї¬»ј ®ї¬ Ѕ±і°ї®»ј ¬± ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕт ѐё»
їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ±є пѕ ђІ ¬ё» Єї®ђ±« ®»№ђ±І ±є ¬ё» ѕ®їђІ
©»®» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® шэмртрпч ђІ ¬ё» ®ї¬ ®»Ѕ»ђЄђІ№
пѕ ђІ ¬ё» ј»Ѕ®»їђІ№ ±®ј»®л Ѕ»®»ѕ»ѕѕ«і о Ѕ±®¬»Ё о ёђ°у
°±Ѕїі°« о і»ј«ѕѕї о ¬®ђї¬«іт с±ІЅ±іђ¬їІ¬ јђ»¬ї®§
Єђ¬їіђІ у ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ®»ј«Ѕ»ј шэмртрпч ¬ё» пѕ їЅЅ«у
і«ѕї¬ђ±І ђІ ¬ё» Єї®ђ±« ®»№ђ±І ±є ¬ё» ѕ®їђІт ѐё»»
®»«ѕ¬ «№№»¬ ¬ёї¬ Єђ¬їіђІ у ії§ ђІєѕ«»ІЅ» ¬ё» ®»№ђ±Іїѕ
їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ±є пѕ ђІ ¬ё» ѕ®їђІт чє пѕуђІј«Ѕ»ј І»«®±¬±Ёу
ђЅђ¬§ ђ і»јђї¬»ј ѕ§ °®±у±ЁђјїІ¬ »Є»І¬ф Єђ¬їіђІ у ії§
±єє»® ±і» °®±¬»Ѕ¬ђ±Іт

члнпхфзт кпшщчпиъщпхф хм зтъупфпъу пф щол чзщ ичзпфж пфмтълфйл хм

ыпщзупф л

Ут Щт Яѕ«ѕїєї®ф Ят Мї§ѕ±®ф Щт Ят Ъ»®І

п»І¬®» є±® пґ·І·Ѕїґ яЅ·»ІЅ» ъ щ»ї«®»і»І¬ф яЅё±±ґ ыє о·±і»ј·Ѕїґ ъ ш·є» яЅ·»ІЅ»ф ёІ·Є»®·¬§ ±є я«®®»§ф у«·ґјє±®ј я«®®»§

уёо йєф ёчт

ШЫФЗЭСЮЯЭМЫО РЗФСОЧ члтзщлк щх ьохтл итххк зфк нзшщчпй
щпшшълш ипшуъщо тлылтш пф цзщплфщш ьпщо кпммлчлфщ щюцлш хм

нзшщчпщпш

о Ут Ю«®№«»®їф п ЦтФт Ю«®№«»®їф п УтЧт Щї®Ѕ3їф п СтУт Яѕї®Ѕ-Іф о ФтУт Кђѕѕїіђѕф
о ФтЯт Кђѕѕїіђѕ

п тїЅ«ґ¬§ ±є яЅ·»ІЅ» шђ»І»¦«»ґїІф нІј»їІ хІ¬·¬«¬» є±® пё»і·Ѕїґ ю»»ї®Ѕёчф о тїЅ«ґ¬§ ±є щ»ј·Ѕ·І»ф уї¬®±»І¬»®±ґ±№§ ёІ·¬ ±є

ёІ·Є»®·¬§ ф±°·¬їґф ш± нІј» ёІ·Є»®·¬§ф ьтыт о±Ё лмоф щ7®·јї лпрпунф ђ»І»¦«»ґїт суії·ґк ѕ«®№«»®їмЅ·»Іт«ґїтЄ»

ЮїЅє№®±«Іјж рђі«¬ё шрђч їІј ђ¬ їѕ¬ ѕ»ѕ±І№ ¬±
ѕїђЅ ј®«№ є±® ¬ё» »®їјђЅї¬ђ±І ±є ц»ѕђЅ±ѕїЅ¬»® э§ѕ±®ђ
шцэчф ї іђЅ®±±®№їІђі ©ёђЅё ђ °±¬«ѕї¬»ј ¬± °ї®¬ђЅђ°ї¬»
ђІ »¬ёђ±°ї¬ё±№»І»ђ ±є ј«±ј»Іїѕ «ѕЅ»®т п ї ®»«ѕ¬ ±є ђ¬

їѕ«ІјїІЅ» їІј ©ђј» «» ђІ і»јђЅђІ»ф рђ ђ є±«Іј ђІ іїѕѕ
їі±«І¬ ђІ ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ їІј »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ їі°ѕ»т хђЄу
»І ¬ё» їІїѕ§¬ђЅїѕ јђєєђЅ«ѕ¬ђ» ђІ ј»¬»®іђІђІ№ іђІ«¬»
їі±«І¬ ±є рђ ђІ «Ѕё Ѕ±і°ѕ»Ё ії¬®ђЁ»ф ±Іѕ§ є»©



о о МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж

НЫННСТ н

°ї°»® ј»їѕ ©ђ¬ё ђ¬ ј»¬»®іђІї¬ђ±І ђІ ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ їі°ѕ»
±ѕ¬їђІ»ј є®±і °ї¬ђ»І¬ ©ђ¬ё±«¬ рђуѕї»ј ¬®»ї¬і»І¬т

Яђіж ѐё» іїђІ Ѕ±ІЅ»®І ђІ ј»Є»ѕ±°ђІ№ ¬ёђ ©±®є
©ї ¬± »Єїѕ«ї¬» ¬ё» ѕїђЅ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є рђ ђІ ©ё±ѕ»
ѕѕ±±ј їІј №ї¬®ђЅ ¬ђ«» є®±і °ї¬ђ»І¬ «єє»®ђІ№ јђєє»®у
»І¬ ¬§°» ±є №ї¬®ђ¬ђ ©ђ¬ё±«¬ їІ§ рђу®»ѕї¬»ј ¬®»ї¬і»І¬
їІј ¬± Ѕ±®®»ѕї¬» ђ¬ ¬± ¬ё» °®»»ІЅ» ±є цэт

У»¬ё±јж ё®»ї» ¬»¬ їІј ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕу
¬®±і»¬®§ ©ђ¬ё »ѕ»Ѕ¬®±¬ё»®іїѕ ї¬±іђ¦ї¬ђ±І ©ї «»ј ¬±
ј»¬»®іђІ» цэ їІј рђф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т т«®ђІ№ »Іј±Ѕ±°§ф
іїѕѕ їі°ѕ» ±є ¬ё» ¬±іїЅё ѕђІђІ№ шѕђ±°ђ»ч ©»®»
±ѕ¬їђІ»ј їІј «»ј є±® рђ ј»¬»®іђІї¬ђ±Іт ѐё» ¬ї¬ђ¬ђЅїѕ
»Єїѕ«ї¬ђ±І ±є ¬ё» ®»«ѕ¬ ©ї Ѕї®®ђ»ј ±«¬ ©ђ¬ё япя
шя¬ї¬ђ¬ђЅїѕ пІїѕ§ђ я§¬»іч ±є¬©ї®» Є»®ђ±І ктпо «Іу
ј»® ёычєт ѐё» ¬ї¬ђ¬ђЅїѕ ђ№ІђєђЅїІЅ» ©ї їЅЅ»°¬»ј є±®
йл ы Ѕ±Ієђј»ІЅ» ѕ»Є»ѕ ш° н ртрлчт

О»«ѕ¬ж ѐёђ ¬«ј§ ђІЄ±ѕЄ»ј кй «ѕѓ»Ѕ¬ шни є»іїѕ»
їІј ой іїѕ»ч ©ђ¬ё ї№» ѕ»¬©»»І пм їІј ир §»ї®
шмнтлпoпйтрмч «єє»®ђІ№ јђєє»®»І¬ ¬§°» ±є №ї¬®ђ¬ђ шіђѕј

шъхчк І н оол »®±ђЄ» шухчк І н ннл їІј Ѕё®±ІђЅ шсхчк
І н почт э±ђ¬ђЄ» цэ ї°°»ї®»ј ђІ мм ±є ¬ё» «ѕѓ»Ѕ¬л пр
©ђ¬ё ъхф ой ©ђ¬ё ух їІј й ©ђ¬ё схт рђ №ѕ±ѕїѕ ѕ»Є»ѕ
©»®» пртолoктпл № ѕ  їІј ртнмoртпи № №  ђІ ѕѕ±±ј їІј
№ї¬®ђЅ ¬ђ«»ф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т рђ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ѕ±¬ё
їі°ѕ» ©»®» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ѕ±©»® ђІ сх ©ё»І Ѕ±і°ї®»ј
¬± ¬ё» ±¬ё»® ¬§°» ±є №ї¬®ђ¬ђ ш° н ртррочт чІ їѕѕ Ѕї»
¬ё»®» ©ї ї ѕђ№ё¬ ј»Ѕ®»ї» ±є ¬ё» рђ ѕ»Є»ѕ ђІ №ї¬®ђЅ
¬ђ«» ©ђ¬ё ї№» ш® н ›рторчт ѐё»®» ©ї І± ®»ѕї¬ђ±Іёђ°
ѕ»¬©»»І ¬ё» рђ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ »ђ¬ё»® ії¬®ђЁ І±® ѕ»у
¬©»»І ¬ё» °®»Єїѕ»ІЅ» ±є цэ їІј ¬ё» »Ёт

Э±ІЅѕ«ђ±Іж рђ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І »»і ¬± ѕ» ®»ѕї¬»ј ¬±
¬ё» »Є»®ђ¬§ ±є ¬ё» ђІєѕїіії¬ђ±І °®±Ѕ»ф ѕ»ђІ№ ѕ±©»®
©ё»®» ¬ё» ¬ђ«» ђ јїії№»ј і±¬ шсхчт ѐё»®» ђ їѕ±
Ѕ»®¬їђІ ї±Ѕђї¬ђ±І ѕ»¬©»»І ¬ё» °®»»ІЅ» ±є цэ їІј ¬ё»
»Є±ѕ«¬ђ±І ±є ¬ё» ђѕѕІ»т ѐё» ЅѕђІђЅїѕ ђ№ІђєђЅїІЅ» ±є рђ
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ѕѕ±±ј їІј №ї¬®ђЅ ¬ђ«» ®»ѕї¬»ј ¬±
јђєє»®»І¬ ј»№®»» ±є јїії№»ј №ї¬®ђЅ і«Ѕ±ї ј»»®Є»
є«®¬ё»® ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±Іт

ЮїЅє№®±«Іјк пІ ђі°±®¬їІ¬ ®±ѕ» є±® є®»» ®їјђЅїѕ ђІ
ї І«іѕ»® ±є №ї¬®±ђІ¬»¬ђІїѕ јђ»ї» ёї ѕ»»І ј»і±Іу
¬®ї¬»јт я»ѕ»Іђ«і ђ ¬ё» Ѕ±і°±І»І¬ ±є ¬ё» №ѕ«¬ї¬ђ±І
°»®±Ёђјї» ±І» ±є ¬ё» і±¬ ђі°±®¬їІ¬ »І¦§і» ђІ ¬ё»
їІ¬ђ±ЁђјїІ¬ °®±¬»Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» ±®№їІђіт ъїІ§ ¬«јђ»
®»ѕї¬» ї ј»єђЅђ¬ ±є »ѕ»Іђ«і ђІ °ї¬ђ»І¬ ©ђ¬ё Ѕ»ѕђїЅ јђу
»ї»ф Ѕ±і°ї®»ј ©ђ¬ё ¬ё» ё»їѕ¬ё§ °±°«ѕї¬ђ±Іт тђ»¬ї®§
«°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ©ђ¬ё їІ¬ђ±ЁђјїІ¬ і±ѕ»Ѕ«ѕ» ії§ ±єє»®
±і» ѕ»І»єђ¬ їІј ј»»®Є» є«®¬ё»® ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±Іт

Сѕѓ»Ѕ¬ђЄ»к ѐ± ђІЄ»¬ђ№ї¬» ¬ё» ®»ѕї¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І
Ѕ»ѕђїЅ јђ»ї» їІј »®«і »ѕ»Іђ«і ѕ»Є»ѕт

Рї¬ђ»І¬ їІј У»¬ё±јж я»ѕ»Іђ«і ѕ»Є»ѕ ©»®» »Єїѕу
«ї¬»ј ђІ ¬ё» »®«і ±є к Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё Ѕ»ѕђїЅ јђ»ї» їІј
ђІ ї ои ї№»уії¬Ѕё»ј ё»їѕ¬ё§ Ѕ±І¬®±ѕ шо›пр §»ї®чт

я»®«і »ѕ»Іђ«і ѕ»Є»ѕ ©»®» і»ї«®»ј ѕ§ ї¬±іђЅ
їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§ шппяч ©ђ¬ё ї №®ї°ёђ¬»

шлчъу шлтлфпъу йхфйлфщчзщпхфш пф йопткчлф ьпщо йхлтпзй кпшлзшл

п ОтУт Р7®»¦уЮ»®ђїђІф о ЦтЪт ЫЅїІ»®±ф п ЯтЩї®Ѕ3ї ј» Цїѕ-Іф п УтФт ЭїѕЄ± О«ї¬їф п

УтЬт Жї°ї¬»®±ф н Мт Р7®»¦уЮ»®ђїђІф о Ут Щ«»®®ї

п я»Ѕ¬·±І ±є ъ«¬®·¬·±І їІј щ»¬їґт щ·№«»ґ я»®Є»¬ ф±°·¬їґф о ьё§·±ґ±№§ ј»°ї®¬і»І¬ ±є ёІ·Є»®·¬§ф н ђ»¬»®·Ії®§ яЅё±±ґф
ії®ї№±¦їф я°ї·Іт

є«®ІїЅ» їІј і»»іїІ ѕїЅє№®±«Іј Ѕ±®®»Ѕ¬±® шР»®µ·І Ыґі»®
мппр ЖФчф «ђІ№ эјшыь ч  ±ѕ«¬ђ±І ї ії¬®ђЁ і±јђєђ»®т

ѐё» ¬ї¬ђ¬ђЅїѕ ЅїѕЅ«ѕї¬ђ±І ©»®» Ѕї®®ђ»ј ±«¬ «ђІ№
яэяя ¬ї¬ђ¬ђЅ °®±№®їіт ѐё» ¬ї¬ђ¬ђЅїѕ ¬»¬ «»јф ©ї
¬ё» ъїІІуѓёђ¬І»§ ё ¬»¬ є±® ¬©± ђІј»°»Іј»І¬ їі°ѕ»т

О»«ѕ¬ж ѐё» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є »®«і »ѕ»Іђ«і ©»®»
ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ш°мртрлч ѕ±©»® ђІ °ї¬ђ»І¬ шкмтрл №сѕч
Ѕ±і°ї®»ј ©ђ¬ё Ѕ±І¬®±ѕ шйлтйм №сѕчт

Э±ІЅѕ«ђ±Іж я»®«і »ѕ»Іђ«і ђІ ст °ї¬ђ»І¬ ђ
ј»Ѕ®»ї»јт чІ °ї¬ђ»І¬ ї¬ є®»» јђ»¬ ¬ё» ј»єђЅђ¬ ±є »ѕ»Іђ«і
ЅїІ ѕ» ї¬¬®ђѕ«¬»ј ¬± іїѕїѕ±®°¬ђ±Іф ©ёђѕ» ђІ °ї¬ђ»І¬ ї¬
№ѕ«¬»Іує®»» јђ»¬ ђ¬ ії§ ѕ» ј«» ¬± ¬ё» јђ»¬ ђ¬»ѕєт

ѐё»» єђІјђІ№ »»і ¬± «№№»¬ ¬ёї¬ф ѕ»ђј» ¬ё»
їј±°¬ђ±І ±є ї ¬®ђЅ¬ѕ§ №ѕ«¬»Іує®»» јђ»¬ф ¬ё» °±ђѕђѕђ¬§ є±®
їІ їјѓ«ЄїІ¬ ¬ё»®ї°§ ©ђ¬ё »ѕ»Іђ«і ії§ ѕ» Ѕ±Іђј»®»ј
є±® Ѕ»ѕђїЅ јђ»ї» °ї¬ђ»І¬т

шлчъу шлтлфпъу пф олухкпзтюшпш цзщплфщш

п Ят Щї®Ѕ3ї ј» Цїѕ-Іф п ОтУт Р7®»¦уЮ»®ђїђІф о ЦтЪт ЫЅїІ»®±ф п УтЬт Жї°ї¬»®±ф о Ут
Щ«»®®їф п УтФт ЭїѕЄ± О«ї¬їф н Мт Р7®»¦уЮ»®ђїђІ

п щ·№«»ґ я»®Є»¬ ёІ·Є»®·¬ї®§ ф±°·¬їґф о ш±¦їІ± оґ»ї ёІ·Є»®·¬ї®§ ф±°·¬їґф н ђ»¬»®·Ії®§ яЅё±±ґф ії®ї№±¦їф я°ї·Іт

ЮїЅє№®±«Іјк ѐё» і»ЅёїІђі ¬ёї¬ Ѕ±«ѕј і±јђє§
»ѕ»Іђ«і ¬ї¬« ії§ф ¬ё»®»є±®»ф ѕ» ±є °ї®¬ђЅ«ѕї® ђІ¬»®»¬
ђІ ё»і±јђїѕ§ђ °ї¬ђ»І¬ф Ѕ±Іђј»®ђІ№ ¬ё»ђ® ёђ№ё ЅїІЅ»®
і±®¬їѕђ¬§ ®ї¬»т чІ ¬ё» ѕђѕѕђ±№®їє§ф ±і» ¬«јђ» ё±©
ѕ±©»® »ѕ»Іђ«і ѕ»Є»ѕ ђІ °ї¬ђ»І¬ ±І ®»№«ѕї® ё»і±јђїѕ§у
ђ ¬®»ї¬і»І¬ Ѕ±і°ї®»ј ¬± ё»їѕ¬ё§ Ѕ±І¬®±ѕт ѐё»®» ї®»
±і» °±ђ¬ђЄ» јї¬ї ®»№ї®јђІ№ ¬ё» «» ±є і±ј»®ї¬» їІј

їє» »ѕ»Іђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ђІ ё»і±јђїѕ§ђ °ї¬ђ»І¬т
Сѕѓ»Ѕ¬ђЄ»к ѐ± ђІЄ»¬ђ№ї¬» ¬ё» »Ёђ¬»ІЅ» ±є їІ їѕ¬»®у

ї®»ј »ѕ»Іђ«і ѕїѕїІЅ» ђІ °ї¬ђ»І¬ ±І ®»№«ѕї® ё»і±јђїѕу
§ђ ¬®»ї¬і»І¬т

Рї¬ђ»І¬ їІј У»¬ё±јж мкк Ѕё®±ІђЅїѕѕ§ јђїѕ§¦»ј
°ї¬ђ»І¬ їІј олк ї№»уії¬Ѕё»ј ё»їѕ¬ё§ Ѕ±І¬®±ѕ ©»®»
»І®±ѕѕ»ј ђІ ¬ё» ¬«ј§т пѕѕ °ї¬ђ»І¬ ©»®» јђЄђј»ј ђІ¬± н



о нН»·±І нт ЬЧНМОЧЮЛМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН

№®±«°к пч °ї¬ђ»І¬ ¬®»ї¬»ј ѕ§ п›ом і±І¬ё ё»і±јђїѕ§у
ђф оч °ї¬ђ»І¬ ¬®»ї¬»ј ѕ§ ол›мй і±І¬ё ё»і±јђїѕ§ђф
їІјф нч °ї¬ђ»І¬ ¬®»ї¬»ј ѕ§ лр і±І¬ё ±® і±®»т

я»®«і »ѕ»Іђ«і ѕ»Є»ѕ ©»®» і»ї«®»ј ѕ§ ї¬±іђЅ
їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§ шппяч ©ђ¬ё ї №®ї°ёђ¬»
є«®ІїЅ» їІј і»»іїІ ѕїЅє№®±«Іј Ѕ±®®»Ѕ¬±®ф «ђІ№
эјшыь ч  ±ѕ«¬ђ±І ї ії¬®ђЁ і±јђєђ»®т

ѐё» ¬ї¬ђ¬ђЅїѕ ЅїѕЅ«ѕї¬ђ±І ©»®» Ѕї®®ђ»ј ±«¬ «ђІ№
яэяя ¬ї¬ђ¬ђЅ °®±№®їіт ѐё» ¬ї¬ђ¬ђЅїѕ ¬»¬ «»ј ёї
ѕ»»І ¬ё» їІїѕ§ђ ±є Єї®ђїІЅ» шпыьђпчт

О»«ѕ¬к чІ їѕѕ °ї¬ђ»І¬ №®±«°ф »ѕ»Іђ«і Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ©»®» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ѕ±©»® ш№®±«° п н лйтрм №сѕл

№®±«° о н лктпп №сѕл №®±«° н н лотйр №сѕч ¬ёїІ ђІ
ё»їѕ¬ё§ «ѕѓ»¬ №®±«° шйлтро №сѕчт

ѐё» јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І №®±«° п їІј №®±«° н ©ї
¬ї¬ђ¬ђЅїѕѕ§ ђ№ІђєђЅїІ¬т

Э±ІЅѕ«ђ±Іж ѐё» єђІјђІ№ ±є ¬ёђ ¬«ј§ «№№»¬ ¬ёї¬
»ѕ»Іђ«і ѕ»Є»ѕ ђІ ё»і±јђїѕ§ђ °ї¬ђ»І¬ ђІ ѕ±©»® ¬ёїІ
ё»їѕ¬ё§ °±°«ѕї¬ђ±Іф їІј »®«і »ѕ»Іђ«і ј»Ѕ®»ї» ј«®ђІ№
ё»і±јђїѕ§ђт я«°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ©ђ¬ё ї ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬
ії§ ѕ» ђІјђЅї¬»ј ©ё»І ђ¬ ј»°ѕ»¬ђ±І ©ї «І»Ї«ђЄ±Ѕїѕѕ§
ј±Ѕ«і»І¬»ј їІј ©ё»І ¬ё»®» ђ »Єђј»ІЅ» ±є ¬ё» °±ђ¬ђЄ»
»єє»Ѕ¬ ±є ¬ёђ »ѕ»і»І¬ ±І ¬ё» Ї«їѕђ¬§ ±є ѕђє» ±є ¬ё»
ё»і±јђїѕ§¦»ј °ї¬ђ»І¬т

ѐ± ±ѕ»®Є» ¬ё» јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ±є іђІ»®їѕ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
ђІ ¬ё» »Є»®їѕ ±®№їІ є±® јђїѕ»¬»ф ©» їІїѕ§¦»ј ¬ё» Ѕ±Іу
Ѕ»І¬®ї¬ђ±І ±є сїф ъІф ъ№ф іІф с«ф їІј ф» ђІ ¬ё» ѕѕ±±јф
«®ђІ» їІј ±®№їІ шЅ»®»ѕ®«іф Ѕ»®»ѕ»ѕѕ«іф ѕ«І№ф ё»ї®¬ф
ѕђЄ»®ф °їІЅ®»їф °ѕ»»Іф єђјІ»§ф ¬»¬ђф °®±¬ї¬»ф і«Ѕѕ»
їІј єї¬ч ђІ ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ їІј хш шх±¬ё±ушї©їїєђчу®ї¬ф
їІј Ѕ±і°ї®»ј ©ђ¬ё ¬ё» јї¬ї ±є ¬ё»» ¬©± №®±«°т ѐё»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ъ№ їІј ъІ ©»®» І±¬ ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®у
»ІЅ» ѕ»¬©»»І ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ їІј ¬ё» хш ®ї¬ ђІ ¬ё» ѕѕ±±јт
ц±©»Є»®ф ђІ ¬ё» «®ђІ»ф хшу®ї¬ ±є ¬ё»» іђІ»®їѕ ©»®»
ђ№ІђєђЅїІ¬ ёђ№ё»® ¬ёїІ ¬ё±» ±є ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕт ъ±®»±Є»®ф ђІ
¬ё» °їІЅ®»їф іІ ѕ»Є»ѕ ±є хш ®ї¬ ©ї ёђ№ё»® ¬ёїІ ¬ёї¬ ±є

хф щол кпшщчпиъщпхф хм шхул упфлчзт тлылтш пф щол кпзилщлш чзщш
шнсучзщшч

Мт Ш±ѕї®їф Ут Мїєђ¬їф Лт Йїєїі±¬±ф Чт Х«Іђ¬«№«ф Нт Х±ѕї§ї№ї©їф Нт Н«№ђ§їіїф
Мт Зїіїјїф Ут Сє«јї

р»°ї®¬і»І¬ ±є ь«ѕґ·Ѕ ф»їґ¬ё ѕїії№«Ѕё· щ»ј·Ѕїґ яЅё±±ґф пуп щ·Іїі·µ±№«ё· ёѕ» йллуилрл цї°їІт

Ѕ±І¬®±ѕф їІј ђІ ¬ё» єђјІ»§ф ¬»¬ђф їІј ђІ¬®їЅ«¬їІ»±« єї¬ф
¬ёђ ѕ»Є»ѕ ±є хш ®ї¬ ©»®» ѕ±©»® ¬ёїІ ¬ё±» ±є Ѕ±І¬®±ѕт чІ
¬ё» сї ѕ»Є»ѕф Ѕ»®»ѕ®«іф ѕ«І№ф єђјІ»§ф ¬»¬ђ їІј і«Ѕѕ» ±є
хшу®ї¬ ©»®» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® ¬ёїІ ¬ё±» ±є ¬ё» Ѕ±Іу
¬®±ѕт чІ ¬ё» ъІ ѕ»Є»ѕф Ѕ»®»ѕ®«іф °їІЅ®»ї їІј °®±¬ї¬» ђІ
хшу®ї¬ ©»®» ёђ№ё»® ¬ёїІ ¬ё±» ±є Ѕ±І¬®±ѕт ъ±®»±Є»®ф
їІ±¬ё»® іїІ§ ђІ¬»®»¬ђІ№ јђєє»®»ІЅ» ©»®» ±ѕ»®Є»ј
ѕ»¬©»»І ¬ё»» ¬©± №®±«°т ф®±і ¬ё»» ®»«ѕ¬ф ђ¬ ђ
ђІјђЅї¬» ¬ёї¬ іїІ§ іђІ»®їѕ јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ©ї јђ¬«®ѕ»ј
©ђ¬ё ї ѕ±ј§ ђІ ¬ё» јђїѕ»¬»т ч¬ ђ І»Ѕ»ї®§ ¬± Ѕ±І¬®±ѕ ¬ё»
іђІ»®їѕ јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ђІ ї ѕ±ј§ ѕ§ ¬ё» І«¬®ђ¬ђ±І ±® ј®«№ ї¬
¬ё» ¬®»ї¬і»І¬ °®±Ѕ»ј«®» ±є јђїѕ»¬» °ї¬ђ»І¬т

пфмтълфйл хм япфйф йхццлч зфк узнфлшпъу пфщзсл ьпщо кплщ хф
щолшл лтлулфщш тлылт пф щол итххк шлчъу хм юхъфн улф кхпфн

уптпщзчю шлчыпйл пф цхтпшо зчую

п Хт ф о Цт Ю»®¬®їІј¬ф о Ят ф о Ыт ф н Ут НЅёѕ»№»ѕуЖї©їј¦єї

п р»°ї®¬і»І¬ ±є хІє»Ѕ¬·±« р·»ї» їІј нґґ»®№±ґ±№§ п»І¬®їґ пґ·І·Ѕїґ ф±°·¬їґ щ·ґ·¬ї®§ яЅё±±ґ ±є щ»ј·Ѕ·І»ф пои я¦ї»®-© я¬тф рру

йрй ѓї®ї©ф ь±ґїІјл о щ·ґ·¬ї®§ хІ¬·¬«¬» ±є ф§№·»І» їІј с°·ј»і·±ґ±№§ф м ч±¦·»ґµї я¬тф рпупкн ѓї®ї©ф ь±ґїІјл н р»°ї®¬і»І¬

±є т±±ј пё»і·¬®§ їІј ъ«¬®·¬·±І п±ґґ»№·«і щ»ј·Ѕ«іф цї№·»ґґ±І·їІ ёІ·Є»®·¬§ф й щ»ј§Ѕ¦Ії я¬тф нрукии ч®їµ-©ф ь±ґїІјт

ѕ±«І№ і»І ѕ»№ђІІђІ№ іђѕђ¬ї®§ »®ЄђЅ» ї®» ¬ё» і»І ї№»ј
ор›опф Ѕ±іђІ№ є®±і јђєє»®»І¬ ±Ѕђїѕ »ІЄђ®±Іі»І¬т ы«¬®ђу
¬ђ±І ёїѕђ¬ ї¬ ¬ё»ђ® ё±і» ї®» І±¬ їѕ©ї§ ђІ їЅЅ±®јїІЅ» ¬±
°®±°»® І«¬®ђ¬ђ±І °®ђІЅђ°ѕ»т ѐё»®»є±®» є«Іјїі»І¬їѕ ¬їє ±є
¬ё»ђ® І«¬®ђ¬ђ±І ј«®ђІ№ іђѕђ¬ї®§ »®ЄђЅ» ђ ¬± »І«®» јђ»¬ ±є
¬їІјї®ј Єїѕ«» №«ї®їІ¬»»ђІ№ і»»¬ђІ№ ¬ё» ®»Ї«ђ®»і»І¬ ±є
§±«І№ ±®№їІђі »Ё°±»ј ¬± ¬®» їІј ё«№» °ё§ђЅїѕ ѕ±їјт

ѐё» їђі ±є ¬ё» ©±®є ©ї »¬ђії¬ђ±І ±є ¦ђІЅф Ѕ±°°»®
їІј ії№І»ђ«і Ѕ±І¬»І¬ ђІ є±±ј ®ї¬ђ±І ¬ёї¬ ђ ¬ё» ѕї» є±®
І«¬®ђ¬ђ±І °ѕїІІђІ№ є±® і±¬ і»І »®ЄђІ№ ђІ э±ѕђё п®і§т
щ»Є»ѕ ±є ¦ђІЅф Ѕ±°°»® їІј ії№І»ђ«і ©ї »¬ђії¬»ј ђІ
ѕѕ±±ј »®«і ±є ±ѕјђ»® є»ј ¬ёђ јђ»¬ ї ©»ѕѕт с±І¬»І¬ ±є
ісї »ѕ±°»і»І¬ ђІ ѕїђЅ є±±ј ®ї¬ђ±І ©ї ЅїѕЅ«ѕї¬»ј «ђІ№
ЅїѕЅ«ѕї¬ђ±І ±є¬©ї®» фььт от щ»Є»ѕ ±є ¦ђІЅф Ѕ±°°»® їІј
ії№І»ђ«і ђІ ѕѕ±±ј »®«і ©ї »¬ђії¬»ј ѕ§ ї¬±іђЅ
їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§ і»¬ё±јт ьѕ¬їђІ»ј ®»«ѕ¬

©»®» Ѕ±і°ї®»ј ¬± ±ѕѕђ№ї¬±®§ ђІ э±ѕїІј І±®іт
ч¬ ©ї є±«Іј ¬ёї¬ Ѕ±І¬»І¬ ±є »ЁїіђІ»ј »ѕ»і»І¬ ђІ є±±ј

®ї¬ђ±Іф ђІЅѕ«јђІ№ ¬»ЅёІ±ѕ±№ђЅїѕ ѕ±» ±ЅЅ«®®ђІ№ ј«®ђІ№
є±±ј °®±Ѕ»ђІ№ф ©ї є±® ¦ђІЅ питй і№ф Ѕ±°°»® птйн і№
їІј є±® ії№І»ђ«і лйртм і№т ѐё»§ і»¬ ¬ё» ®»Ѕ±іі»Іју
»ј ®»Ї«ђ®»і»І¬ ђІ ппитпыф є±® ¦ђІЅф є®±і ййтры ¬±
йктны є±® Ѕ±°°»® їІј плйтмы є±® ії№І»ђ«іт пЄ»®ї№»
¦ђІЅ Ѕ±І¬»І¬ ђІ ѕѕ±±ј »®«і ±є »ЁїіђІ»ј °»±°ѕ» ©ї
пртйлoптй і±ѕсѕт ѐёђ Єїѕ«» ђ ђІЅѕ«ј»ј ђІ І±®і ѕђіђ¬ ±є
и›он і±ѕсѕт с±°°»® ѕ»Є»ѕ ђІ ѕѕ±±ј »®«і ©ї пнтокoотий

і±ѕсѕ їІј ®»їЅё»ј ѕ±©»® І±®іђ ѕђіђ¬ шпн›оо і±ѕсѕчт
пЄ»®ї№» ії№І»ђ«і Ѕ±І¬»І¬ ©ї ртиоoртлм іі±ѕсѕ їІј
©ї ђІЅѕ«ј»ј ђІ ¬ё» І±®іђ ѕђіђ¬ ±є ртй›птп іі±ѕсѕт

щ±© Ѕ±°°»® Ѕ±І¬»І¬ є±«Іј ђІ јїђѕ§ є±±ј ®ї¬ђ±І ії§
ѕ» ±І» ±є ¬ё» ®»ї±І ±є ђ¬ ѕ±© ѕ»Є»ѕ ђІ ѕѕ±±ј »®«і ±є
»ЁїіђІ»ј і»Іт
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ёІ«єєђЅђ»І¬ Ѕї¬ЅёђІ№ їІј Ѕѕ»ї®ђІ№ ±є ђІј«¬®ђїѕ »Іу
¬»®°®ђ» »іђђ±І ЅїІ ®»«ѕ¬ ¬± ђ№ІђєђЅїІ¬ »ІЄђ®±Іі»І¬
°±ѕѕ«¬ђ±Іт ѐё» я¬»®ѕђ¬їіїє ђІј«¬®ђїѕ Ѕ»І¬»® шѐё» э®»«®їѕ
®»№ђ±Іф ю«ђїч ђ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§ ї ёђ№ё Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
±є Ѕё»іђЅїѕ іїІ«єїЅ¬«®»т ѐё» “я±јї’ »І¬»®°®ђ»ф ¬ё»
“шї«¬ђє’ ѓ±ђІ¬у¬±Ѕє Ѕ±і°їІ§ф ¬ё» я¬»®ѕђ¬їіїє ё»ї¬ђІ№
°ѕїІ¬ф їІј ±¬ё»® »І¬»®°®ђ» ±є я¬»®ѕђ¬їіїє Ѕђ¬§ ¬ё®±© ±«¬
¬± »ІЄђ®±Іі»І¬ ї °ѕ»І¬§ ±є ¬±ЁђЅїІ¬ њ пмкти ¬ё±«їІј
¬±І їІІ«їѕѕ§ шя¬ї¬» ®»°±®¬тттф пййичт

ѐё» ®»»ї®Ѕё» ©»®» Ѕї®®ђ»ј ±«¬ ђІ Ю»¬«ґї °»Іј«ґї
ю±¬ёт ¬їІј шї№» нл›мр §»ї®чф ѕ±Ѕї¬»ј ±І Єї®ђ±«
јђ¬їІЅ» є®±і ¬ё» я¬»®ѕђ¬їіїє ђІј«¬®ђїѕ Ѕ»І¬»®т ѐё»
®»ѕї¬ђЄ» ѕђє» ¬ї¬« ±є ¬їІј ©ї ј»¬»®іђІ»ј ѕ§ ї ¬їІу
јї®ј ¬»ЅёІђЇ«» шпѕ»є»»Єф пййрчт ѐё» Ѕ±І¬»І¬ ±є с«ф
ъІф ф»ф эѕф їІј сї ђІ Ют°»Іј«ґї ѕ»їЄ» ©ї ј»єђІ»ј ѕ§
¬ё» ї¬±іђЅуїѕ±®°¬ђ±І і»¬ё±јт

ѐё» ®»ѕї¬ђЄ» ѕђє» ¬ї¬« ±є Ют °»Іј«ґї ¬їІј ђ »¬ђу
ії¬»ј ї “©»їє»І»ј’т ѐё» јїії№» ±є ї ѕђ®Ѕё ѕ»їЄ»
шЅёѕ±®±ђ їІј І»Ѕ®±ђч ©»®» є±«Іј ±«¬т ѐё» ї®»ї ±є
Ѕёѕ±®±ђ їІј І»Ѕ®±ђ ±І ѕ»їЄ» ©ї нр›мр ыт

я±і» є»ї¬«®» ђІ їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І їІј јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ±є
і»¬їѕ ђІ Ют °»Іј«ґї ѕ»їЄ» ї®» ®»Є»їѕ»јт ѐё» і»¬їѕ
Ѕ±І¬»І¬ ђІ їі°ѕ» ©ёђЅё ¬їє»І ї¬ Єї®ђ±« ё»ђ№ё¬ ±є ї

улщзт зййъуътзщпхф ию ЮЫМЛФЯ РЫТЬЛФЯ чхщот тлзылш ъфклч

йхфкпщпхфш хм щол шщлчтпщзузс пфкъшщчпзт йлфщлч

ОтХёт ЩђІђ§ї¬«ѕѕђІф ЯтЯт Х«ѕї№ђІф ЩтЯт Жїђ¬»Єф ЯтЯт Ю±ђє±

хІ¬·¬«¬» ±є о·±ґ±№§ф ёєї ю»»ї®Ѕё п»І¬»® ±є ¬ё» ю«·їІ нЅїј»і§ ±є яЅ·»ІЅ»ф ь®т ыµ¬§їѕ®§ї кйф ёєїф млррлм ю«·їф

©©©тє±®»¬®§тЅёї¬т®«

Ѕ®±І» їІј ї ¬®«Іє ©ї «І»Ї«їѕт
ѐё» Ѕ±І¬»І¬ ±є ъІ шйпи і№сє№чф їІј ф» шпрпйр і№с

є№ч ђІ ѕ»їЄ» є®±і ¬ё» їЄ»®ї№» °ї®¬ ±є ї Ѕ®±І» ђ ёђ№ё»®ф
¬ёїІ ђІ ѕ»їЄ» є®±і ¬ё» ѕ±¬¬±і їІј ¬±° °ї®¬ ±є ї Ѕ®±І»т чІ
ѕ»їЄ» є®±і ¬ё» ѕ±¬¬±і їІј ¬±° °ї®¬ ±є ї Ѕ®±І» ¬ё» ъІ
шђІ йтй ¬ђі»чф їІј ф» шђІ пйтл ¬ђі»ч Ѕ±І¬»І¬ ї®» і±®»
¬ёїІ ђІ ѕ»їЄ» є®±і їЄ»®ї№» °ї®¬ ±є ї Ѕ®±І»т

чІ Ют°»Іј«ґї ѕ»їЄ» є®±і ¬ё» ѕ±¬¬±і °ї®¬ ±є ї Ѕ®±І»
¬ё» с« шпм і№сє№ч їІј сј шртн і№сє№ч Ѕ±І¬»І¬ ї®»
«Іђ№ІђєђЅїІ¬ф ¬ё»ђ® Ї«їІ¬ђ¬§ ђІ пфм ¬ђі» ђ ёђ№ё»®ф ¬ёїІ
ђІ ѕ»їЄ» є®±і ¬ё» їЄ»®ї№» їІј ¬±° °ї®¬ ±є ї Ѕ®±І»т чІ ¬ё»
ѕ±¬¬±і °ї®¬ ±є ї Ѕ®±І» ¬ё» яє Ѕ±І¬»І¬ іїє» мпкрр і№с
є№ф ¬ёї¬ ©ї і±®» ђІ итк ¬ђі» ђІ Ѕ±і°ї®ђ±І ©ђ¬ё ѕ»їЄ»
є®±і ¬ё» їЄ»®ї№» їІј ¬±° °ї®¬ ±є ї Ѕ®±І»т чІ ¬ё» ѕ±¬¬±і
°ї®¬ ±є ї Ѕ®±І» ¬ё» їЄ»®ї№» Ѕ±І¬»І¬ ±є эѕ іїє» ртй і№с
є№ф ђІ ¬ё» ¬±° °ї®¬ њ птк і№сє№т

т»°ђ¬» ±є ї ѕ»їЄ» ј»є»ї¬ їІј ђ№ІђєђЅїІ¬ ©»їє»І»ј
±є ¬®»» ¬ё» Ют °»Іј«ґї ¬їІј ђ¬ ђ І»Ѕ»ї®§ ¬± Ѕ±Іђј»®
ї ¬ё» ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ єђѕ¬»® є±® і»¬їѕ їЅЅ«і«ѕї¬ђ±Іт

ЯЅєІ±©ѕ»ј№і»І¬ж ѐё» ¬«ј§ ©ї «°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё»
к  Ѕ±і°»¬ђ¬ђ±Іу»Ё°»®¬ђ» ±є ¬ё» ®»»ї®Ѕё °®±ѓ»Ѕ¬ ±є
§±«І№ Ѕђ»І¬ђ¬ ±є ¬ё» ю«ђїІ пЅїј»і§ ±є яЅђ»ІЅ»
ш№®їІ¬ ы олрчт

пѕ¬»®ї¬ђ±І ±є ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ і»¬їѕ±ѕђі ђІ Ѕё®±ІђЅ
®»Іїѕ єїђѕ«®» шсюфч ёї ѕ»»І ®»°±®¬»јф ѕ«¬ ¬ё» і»Ѕёїу
Іђі ®»°±Іђѕѕ» є±® ¬ё»» ЅёїІ№» ї®» °±±®ѕ§ «Іј»®у
¬±±јт сёїІ№» ђІ °ѕїії Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є Ѕ±°°»® їІј
¦ђІЅ ђІ °ї¬ђ»І¬ ©ђ¬ё сюф ©»®» ¬«јђ»ј ѕ»є±®» јђїѕ§ђт
ѐё» °ї¬ђ»І¬ ©»®» №ђЄ»І І«¬®ђ¬ђ±Іїѕ ¬ё»®ї°§ Ѕ±Іђ¬ђІ№ ±є
ї ѕїѕїІЅ»ј јђ»¬ їјѓ«¬»ј ¬± ¬ё»ђ® І»»јф ±® °®»°ї®»ј є®±і
іїІ«єїЅ¬«®»ј шяїІїЄђ ч ѕ±©у°®±¬»ђІ јђ»¬ї®§ °®±ј«Ѕ¬
шщэтэчт ф±®¬§у¬©± °ї¬ђ»І¬ ©ђ¬ё сюф ©»®» ђІЅѕ«ј»ј ђІ
¬ё» ¬«ј§ ±І ¬ё» ѕїђ ±є ¬ё» є±ѕѕ±©ђІ№ Ѕ®ђ¬»®ђїк ѕѕ±±ј
Ѕ®»ї¬ђІђІ» он і№сјщф Ѕ®»ї¬ђІђІ» Ѕѕ»ї®їІЅ» м ор іђІф їІј
¬їѕѕ» ЅѕђІђЅїѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт ѐё» °ї¬ђ»І¬ ©»®» јђЄђј»ј ђІ¬±
¬ё®»» №®±«° ±є пм °ї¬ђ»І¬ »їЅёт чІ х®±«°п шхпч °їу

цтзшуз йхццлч зфк япфй йхфщлфщ пф цзщплфщш ьпщо йочхфпй члфзт

пфшъммпйплфйюж пфмтълфйл хм кплщ

п Ыт РѕїІ»ѕѕф п Эт Н?ІЅё»¦ф н Ут Фї®®«ѕђїф п Рт Я®їІјїф о Эт Я»Іђ±ф о Рт ЩїѕђІј±ф о

Ят Р7®»¦ ј» ѕї Э®«¦ф п Цт Уї¬їђЁф п Цт Фѕ±°ђ

п р»°ї®¬і»І¬ ±є ьё§·±ґ±№§ф яЅё±±ґ ±є ьёї®іїЅ§ф ёІ·Є»®·¬§ ±є у®їІїјїф супирйп у®їІїјїл о ф±°·¬їґ ёІ·Є»®·¬ї®·± ђ·®№»І

ј» ґї ъ·»Є»ф у®їІїјїл н яїІїЄ3ф ятнтф шїЅёї®ф супиной у®їІїјїф я°ї·Іт

¬ђ»І¬ Ѕ±І«і»ј ¬ё»ђ® ®»№«ѕї® јђ»¬ф ¬ё±» ђІ хо Ѕ±І«і»ј
ї ѕїѕїІЅ»ј јђ»¬ їјѓ«¬»ј ¬± ¬ё»ђ® І»»јф їІј ¬ё±» ђІ хн
Ѕ±І«і»ј ї ѕїѕїІЅ»ј јђ»¬ Ѕ±Іђ¬ђІ№ ±є щэтэт с±°°»®
їІј ¦ђІЅ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ©»®» і»ї«®»ј ѕ§ ї¬±іђЅ їѕу
±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§т п¬ ¬ё» ѕ»№ђІІђІ№ ±є ¬ё» ¬«ј§
шјї§ ¦»®±чф і»їІ °ѕїії Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ©»®» ёђ№ё»®
¬ёїІ птйр і№ с«сщ їІј ѕ±©»® ¬ёїІ птлр і№ іІсщф ђІ ¬ё®»»
№®±«°т пє¬»® к і±І¬ёф °ѕїії с« Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ©ї
ѕ±©»® ђІ °ї¬ђ»І¬ ©ё± Ѕ±І«і»ј щэтэ ш°мртрлчф ѕ«¬ І±
ђ№ІђєђЅїІ¬ ЅёїІ№» ©ї »»І ђІ хп ±® хот эѕїії іІ
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ё±©»ј ї ¬»Іј»ІЅ§ ¬± ј»Ѕ®»ї» ђІ ¬ё®»»
№®±«°ф ѕ»Ѕ±іђІ№ ђ№ІђєђЅїІ¬ ђІ хо ш°мртрлчт



о лН»·±І нт ЬЧНМОЧЮЛМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН

ЮїЅє№®±«Іјж эё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ ®±ѕ» ±є їѕ«іђІ«і шпѕч
®»іїђІ «ІЅѕ»ї® ђІЅ» ¬ёђ »ѕ»і»І¬ ђ І±¬ ®»Ѕ±№Іђ¦»ј ї їІ
»»І¬ђїѕ і»¬їѕ ђІ їІђіїѕт ц±©»Є»®ф ђ¬ ±ЅЅ«® ђІ іђЅ®±у
Ї«їІ¬ђ¬ђ» ђІ ѕѕ±±јф ѕ®їђІф і«Ѕѕ» їІј ±¬ё»® ¬ђ«»ф
©ёђѕ» «Ѕё јђ»ї» ¬ї¬» ї »ІЅ»°ёїѕ±°ї¬ё§ф ±¬»±іїѕу
їЅђї їІј їІ»іђї ёїЄ» ѕ»»І «№№»¬»ј ¬± ѕ» ї±Ѕђї¬»ј
©ђ¬ё ®»Іїѕ єїђѕ«®»т ѓ» ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј пѕ ѕђ±їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І
ђІ ±®№їІ ±є ®»Іїѕ єїђѕ«®» ®ї¬ ®»Ѕ»ђЄђІ№ пѕ °®»°ї®ї¬ђ±І
їІј ђ¬ і»¬їѕ±ѕђЅ ®»ѕї¬ђ±І ¬± ЅїѕЅђ«і їІј °ё±°ё±®«т

У»¬ё±јж ф±®¬§ іїѕ» ѓђ¬ї® ®ї¬ ©»®» ®їІј±іђ¦»ј
ђІ¬± ¬©± №®±«° ±є »Ї«їѕ І«іѕ»®л ±І» №®±«° ©ї лску
І»°ё®»Ѕ¬±іђ¦»ј їІј «ѕѓ»Ѕ¬»ј ¬± »Ё°»®ђі»І¬ ї¬ о і±І¬ё
°±¬у±°»®ї¬ђ±Іт ѐё»§ ®»Ѕ»ђЄ»ј »ђ¬ё»® лы пѕ °±¬їђ«і
«ѕєї¬» ђІ јђ»¬ ±® пѕ °±¬їђ«і «ѕєї¬» ±ѕ«¬ђ±І °ї®»І¬»®у
їѕѕ§т ѐё» ±¬ё»® №®±«°ф »®ЄђІ№ ї «І¬®»ї¬»ј Ѕ±І¬®±ѕф
®»Ѕ»ђЄ»ј ї ¬їІјї®ј ®±ј»І¬ јђ»¬ їІј °ї®»І¬»®їѕ °ё§ђ±у
ѕ±№ђЅїѕ їѕђІ» ђІ¬»їјт пє¬»® н ¬± к і±І¬ё ±є ¬ё» ¬®»ї¬у
і»І¬ф ¬ё» їІђіїѕ ©»®» »«¬ёїІї¬ђ¦»јсѕї°ї®±¬±іђ¦»ј «Іу

лммлйщш хм зтъупфъу зкупфпшщчзщпхф пф члфзт мзптъчл чзщш

п Зт М»®їєђф оЯт ЛЅёђ«іђ

п ъї№±§ї ѐ±µ«ё««µї· у»І»®їґ ф±°·¬їґф чї«№ї· мийуррпн цї°їІл о хІ¬·¬«¬» ±є т±®іїІф ѐ«µ«ѕї нрлурирл цї°їІт

ј»® їІ»¬ё»ђї їІј °»Ѕђі»І ©»®» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј їІј «ѕу
іђ¬¬»ј є±® чсэ їІїѕ§ђф »¬Ѕт

О»«ѕ¬ж пѕ ©ї ј»¬»Ѕ¬»јф ђІ іђЅ®±Ї«їІ¬ђ¬ђ»ф ђІ
ѕѕ±±ј Ѕ»ѕѕф ѕ®їђІф ѕ±І»ф »¬Ѕт ѐё»®» ©ї І± ђ№ІђєђЅїІ¬
јђєє»®»ІЅ» ђІ »®«і пѕ ѕ»Є»ѕ ѕ»¬©»»І ¬ё» І»°ё®»Ѕ¬±у
іђ¦»ј їІј Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° ї¬ н і±І¬ё ±є ¬®»ї¬і»І¬ф ©ёђѕ»
¬ё» °ї®»І¬їѕ пѕу¬®»ї¬»ј ®ї¬ »Ёёђѕђ¬»ј ії®є»ј пѕ ђІЅ®»їу
» ђІ ѕѕ±±јф ѕђЄ»®ф єђјІ»§ їІј ѕ±І»т п¬ к і±І¬ё ©ђ¬ё
±®їѕ ±® °ї®»І¬»®їѕ пѕф ®ї¬ ё±©»ј їІ ђІЅ®»ї» ђІ »®«і
пѕ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ѕ«¬ І± јђ¬®ђѕ«¬ђ±ІсїЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ђІ ¬ё»
ѕ®їђІт пѕ їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ©ї і±®» І±¬ђЅ»їѕѕ» ђІ ¬ё» ¬ђѕђї
їІј є»і«® ±є °ї®»І¬»®їѕѕ§ ¬®»ї¬»ј ®ї¬ їІј І»°ё®»Ѕ¬±у
іђ¦»ј ®ї¬ ї¬ к і±І¬ёф Ѕ±і°ї®»ј ¬± н і±І¬ёт

Э±ІЅѕ«ђ±Іж чІ ®»Іїѕ єїђѕ«®» ®ї¬ф Ѕё®±ІђЅ їјіђІђу
¬®ї¬ђ±І ±є пѕ ®»«ѕ¬»ј ђІ їІ ђІЅ®»ї» ђІ ѕѕ±±ј пѕ ѕ»Є»ѕ їІј
ії®є»ј пѕ ђІЅ®»ї» ђІ ѕђЄ»®ф єђјІ»§ їІј °їІЅ®»їф їІј
ї ії®є»ј їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ђІ ѕ±І»т ѐё»®» ©ї І± ±ѕЄђ±«
јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ђІ¬± ѕ®їђІт ѐё» ¬®»Іј ¬± ѕђ±їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І
©ї Ѕ±І°ђЅ«±« ђІ °ї®»І¬»®їѕѕ§ ¬®»ї¬»ј їІђіїѕт


	18-25.pdf

