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ЫФЫУЫТМ НРЫЭЧЯМЧСТф НРЫЭЧЪЧЭЯФФЗ ЧТ МШЫ ОЧСуУЫЬЧЭЯФ ЪЧЫФЬ
Ют УђЅёїѕє»
сэруь»»є®Ѕё н»І¬»®ф уІ¬·¬«¬» ±є пЅ±ґ±№·Ѕєґ нё»і·¬®§ф уІ№±ґ¬єј¬»® цєІј¬® пф илйкм ш»«ё»®ѕ»®№ф с»®ієІ§т

я®їЅ» і»¬їґ ії§ ёїЄ» ї±Ѕ·ї¬»ј ®·µ ±® ѕ»І»є·¬т
тґ¬ё±«№ёф ¬ё» І»»ј є±® ¬®їЅ» їІј «ґ¬®їу¬®їЅ» їІїґ§» ·
Ѕґ»ї®ф ¬ё» ®»Ї«·®»ј ·Іє±®ії¬·±І їѕ±«¬ і±ѕ·ґ·¬§ф ѕ·±їЄї·ґу
їѕ·ґ·¬§ф їІј є·Іїґґ§ ¬ё» ·і°їЅ¬ ±є »ґ»і»І¬ ±І ѕ·±ґ±№·Ѕїґ
±®№їІ·і · І±¬ І»Ѕ»ї®·ґ§ №·Є»І ѕ§ ¬±¬їґ »ґ»і»І¬
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬·±І їґ±І»т яё» µІ±©ґ»ј№» ±є ¬ё» »ґ»і»І¬їґ
°»Ѕ·» °®±Є·ј» ї ѕ»¬¬»® «Іј»®¬їІј·І№ ±є Ѕё»і·Ѕїґ їІј
ѕ·±Ѕё»і·Ѕїґ °®±Ѕ»»ф ѕ·±їЄї·ґїѕ·ґ·¬§ їІј і±®» Ѕ±іу
°ґ»¬» ·Іє±®ії¬·±І їѕ±«¬ ¬±Ё·Ѕ·¬§ ±® »»І¬·їґ·¬§т хґ»і»Іу
¬їґ °»Ѕ·» ії§ ·ІЄ±ґЄ» ¬ё»·® ±Ё·јї¬·±І ¬ї¬»ф ±®№їІ±у
і»¬їґґ·Ѕ є±®іф ·±¬±°·Ѕ Ѕ±і°±·¬·±Іф ±® Ѕ±і°ґ»Ёї¬·±І
¬ї¬»т т і»їІ·І№є«ґ ®·µ ї»і»І¬ ё±«ґј ¬ё»І ®»Ї«·®»
°»Ѕ·ї¬·±І їІїґ§·т хґ»і»І¬їґ °»Ѕ·ї¬·±І їІїґ§» їІј
і±®» °»Ѕ·є·Ѕїґґ§ф і»¬їґ °»Ѕ·ї¬·±І їІїґ§»ф «¬·ґ·¦»
і»¬ё±ј ¬± їјј®» ¬ё· Ѕёїґґ»І№»т
у±і°ґ»¬» °»Ѕ·ї¬·±І Ѕё»і» Ѕ±І·¬ ±є їі°ґ·І№ф
їі°ґ» °®»°ї®ї¬·±Іф °»Ѕ·» їІїґ§· їІј »Єїґ«ї¬·±Іт
ђ·¬ё±«¬ °®±°»® їі°ґ·І№ їІј їі°ґ» °®»°ї®ї¬·±І °®±Ѕ»у
ј«®»ф ¬ё»®» · ґ·¬¬ґ» ЅёїІЅ» ¬ёї¬ їІ§ °»Ѕ·ї¬·±І їІїґ§·
©·ґґ °®±Є·ј» ®»ґ·їѕґ» јї¬ї «°±І ©ё·Ѕё ё«іїІ ё»їґ¬ё ±®
»ІЄ·®±Іі»І¬їґ ј»Ѕ··±І ЅїІ ѕ» ѕї»јт у»®¬ї·І і»¬їґ

°»Ѕ·» ЅїІ »ї·ґ§ ѕ» ґ±¬т ь«їґ·¬§ Ѕ±І¬®±ґ ї°°®±їЅё»
їІј ¬ї¬·¬·Ѕїґ јї¬ї ёїІјґ·І№ ї®» ї і«¬ є±® °®±Є·ј·І№
®»ґ·їѕґ» ®»«ґ¬т э»Є·»© ±І їі°ґ» Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±Іф °®»у
¬®»ї¬і»І¬ їІј ¬±®ї№» ±є ї ©·ј» ®їІ№» ±є їі°ґ» ¬§°» ї
°«ѕґ·ё»ј ѕ§ ѕп іт ц±® Ї«їґ·¬§ Ѕ±І¬®±ґ ¬®ї¬»№·» ®»Є·»©
ї®¬·Ѕґ» ї®» їЄї·ґїѕґ» є®±і ѕо і їІј ѕн іт
яё» »·±І ±®№їІ·¦»ј ±І °»Ѕ·ї¬·±І ©·ґґ ѕ» ¬®·Ѕ¬ґ§
№±·І№ їґ±І№ ¬ё» ј»є·І·¬·±І №·Є»І ѕ§ чѐыту ѕм іт чІ ё±®¬
¬»®ір
Эё»і·Ѕїґ °»Ѕ·»ж ю°»Ѕ·є·Ѕ є±®і ±є ї Ѕё»і·Ѕїґ »ґ»у
і»І¬ ј»є·І»ј ї ¬± і±ґ»Ѕ«ґї®ф Ѕ±і°ґ»Ёф ±® І«Ѕґ»ї® ¬®«Ѕу
¬«®»ф ±® ±Ё·јї¬·±І ¬ї¬»т Н°»Ѕ·ї¬·±І їІїґ§·ж яё» їІїу
ґ§¬·Ѕїґ їЅ¬·Є·¬§ ±є ·ј»І¬·є§·І№ їІј і»ї«®·І№ °»Ѕ·» ·
Ѕїґґ»ј ”°»Ѕ·ї¬·±І їІїґ§·“т Н°»Ѕ·ї¬·±І ±є їІ »ґ»і»І¬ж
ф·¬®·ѕ«¬·±І ±є ј»є·І»ј Ѕё»і·Ѕїґ °»Ѕ·» ±є їІ »ґ»у
і»І¬ ·І ї §¬»іт
ч¬ · °ґїІІ»ј ¬± °®»»І¬ ґ»Ѕ¬«®» №·Є·І№ їІ ±Є»®Є·»©
±І і»¬ё±ј±ґ±№§ їІј °®±ѕґ»і ·І °»Ѕ·ї¬·±Іф І»© і»¬ёу
±јф »т№т ·І ё§°ё»Ії¬»ј §¬»і ±® °»Ѕ·» °®»»®Є·І№
їі°ґ» °®»°ї®ї¬·±І ї ©»ґґ ї є±Ѕ«·І№ ±І °»Ѕ·є·Ѕ °±¬
±є ®»»ї®Ѕё ·І ѕ·±уі»ј·Ѕїґ °»Ѕ·ї¬·±Іф «Ѕё ї »ґ»І·«і
°»Ѕ·ї¬·±Іт
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Щ±®ѕїЅё»Єф о НтТт Ф§ђ«єёђІф н КтТт НёїѕїѕђІф н ЭтТт Нёї¬±єёђІї

п

ь«·єІ р»ј»®єґ ш«Ѕґ»є® н»І¬»® ›лґґ ь«·є эЅ·»І¬·є·Ѕ ь»»є®Ѕё уІ¬·¬«¬» ±є пЁ°»®·і»І¬єґ ъё§·Ѕф эє®±Єф ь«·єй о уІ¬·¬«¬»
±є ш«Ѕґ»є® ъё§·Ѕ ±є ¬ё» шє¬·±Ієґ ш«Ѕґ»є® н»І¬»® ±є ¬ё» ь»°«ѕґ·Ѕ ±є хє¦єµё¬єІ лґієул¬§ф хє¦єµё¬єІй н эЅ·»І¬·є·Ѕуь»»є®Ѕё
уІ¬·¬«¬» ±є с»®±І¬±ґ±№§ ±є ьрф ч±Ѕ±©ф ь«·єт

хї®ґ§ ј·ї№І±¬·Ѕ ±є Єї®·±« ј·»ї» · їІ їЅ¬«їґ
°®±ѕґ»і ±є ¬ё» °®»»І¬ујї§ і»ј·Ѕ·І»т э«·їІ Ѕ·»І¬·¬
ютщт юёї¬±µё·Ії їІј ётщт юёїѕїґ·І ї®» ¬ё» ©±®ґјує·®¬ ¬±
ј»Є»ґ±° ¬ё» °ї¬ё±№»І»¬·Ѕ і»¬ё±ј ±є ¬ё» «®±ґ·¬ё·ї·
»ї®ґ§ ј·ї№І±¬·Ѕ › ш·¬± §¬»іт ч¬ · ѕї»ј ±І ¬ё» «®·І»
¬®«Ѕ¬«®» Ѕёї®їЅ¬»®·¬·Ѕ їІїґ§· ±І ·¬ ¬®їІ·¬·±І ·І¬±
±ґ·ј ¬ї¬» ¬ё®±«№ё ј»ё§ј®ї¬·±Іт ю±ґ·ј є·Ё»ј ѕ·±уґ·Ї«·ј
¬®«Ѕ¬«®» ·І ¬ё· Ѕї» · є±®і»ј ѕ§ їґ¬ їІј ±®№їІ·Ѕ
»ґ»і»І¬ ј·±ґЄ»ј ·І ·¬т
яё» ш·¬± і»¬ё±ј їґґ±© І»°ё®±ґ·¬ё±№»І»· їІј ·¬
їЅ¬·Є·¬§ ґ»Є»ґ ¬± ѕ» є±«Іј ±«¬ їІј їґ¬ °ї®¬·Ѕ·°ї¬·І№ ·І ¬ё»
°®±Ѕ» ¬± ѕ» ј»¬»®і·І»јт ъІ» ±є ¬ё» ѕї·Ѕ ¬ї№» ·І ¬ё·

¬»ЅёІ·Ї«» · ї Ѕ±і°ї®ї¬·Є» їІїґ§· ±є Ѕё»і·Ѕїґ »ґ»у
і»І¬ Ѕ±І¬»І¬ ·І №ґї «®·І» їі°ґ» °»®·°ё»®їґ їІј
Ѕ»І¬®їґ ¦±І»т т¬ ¬ё» °®»»І¬ і±і»І¬ ¬ё» »ґ»і»І¬ їІїґу
§· ѕ§ ¬ё» ш·¬± §¬»і · Ѕї®®·»ј ±«¬ ©·¬ё ¬ё» ѓу®ї§
°»Ѕ¬®їґ і·Ѕ®±їІїґ§·т
чІ ¬ё» ®»°±®¬ ¬ё»®» · °®»»І¬»ј ї °±·ѕ·ґ·¬§ ±є ¬ё»
°®±¬±І і·Ѕ®±°®±ѕ» ¬»ЅёІ·Ї«» «» є±® ј»¬»®і·І·І№ ії·І
ґ·¬ё±№»І·Ѕ »ґ»і»І¬ ·І №ґї ѕ·±уґ·Ї«·ј ѕ§ ¬ё» ш·¬±
§¬»іт яё»®» · ё±©І ї №±±ј Ѕ±ІЄ»®№»ІЅ» ±є ¬ё»
®»«ґ¬ ±є їі°ґ» °®±¬±І і·Ѕ®±°®±ѕ·І№ їІј ѓу®ї§ °»Ѕу
¬®їґ їІїґ§·т
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ЯОНЫТЧЭ НРЫЭЧЯМЧСТ ЧТ ЮЧСФСЩЧЭЯФ НЯУРФЫН ЛНЧТЩ ШРФЭуЧЭРуУН
ЦтЙт ЫѓІђєф Цт Эї°ѕїІф Ут Н»®®їф ЦтЯт Э»І¬»І±
л®і»ј р±®Ѕ» уІ¬·¬«¬» ±є ъє¬ё±ґ±№§ф киол пк¬ё э¬т штётф ёєё·І№¬±І он орнрк яэлт

ЮїЅµ№®±«Іјж пђ±і»¬ё§ѕї¬ђ±І ±є ї®»ІђЅ ±ЅЅ«® ђІ
іїііїѕђ і»¬їѕ±ѕђЅ °ї¬ё©ї§ ±є ђІ±®№їІђЅ ї®»ІђЅ ї ї
ј»¬±ЁђєђЅї¬ђ±І °®±Ѕ»т ѐё» °»Ѕђї¬ђ±І ±є ї®»ІђЅ і»¬їѕу
±ѕђ¬» ђ »»І¬ђїѕ ђІ ј»¬»®іђІђІ№ ¬ё» ¬±ЁђЅђ¬§ їІј ё»їѕ¬ё
»єє»Ѕ¬ ±є ї®»ІђЅт
Я·іж ѐ± ј»Є»ѕ±° ї і»¬ё±ј ѕї»ј ±І ёђ№ё °®»«®»
ѕђЇ«ђј Ѕё®±ії¬±№®ї°ё§уђІј«Ѕ¬ђЄ»ѕ§ Ѕ±«°ѕ»ј °ѕїії ії
°»Ѕ¬®±і»¬®§ шхэщруцрэуъяч ¬± і»ї«®» ї®»ІђЅ °»у
Ѕђ» ђІ ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ їі°ѕ»т
У»¬ё±јж уђЄ» ї®»ІђЅ Ѕ±і°±«Іј ђІЅѕ«јђІ№ ї®»І±у
ѕ»¬їђІ»ф і»¬ё§ѕї®±ІђЅ їЅђјф јђі»¬ё§ѕї®ђІђЅ їЅђјф ї®»у
І±« їЅђјф їІј ї®»ІђЅ їЅђј ©»®» »°ї®ї¬»ј ѕ§ хэщр ±І
ї хїіђѕ¬±І эюэуєпрр їІђ±Іу»ЁЅёїІ№» Ѕ±ѕ«іІ «ђІ№
Ѕї®ѕ±Ії¬» їІј «ѕєї¬» ѕ«єє»® №®їјђ»І¬ їІј ј»¬»Ѕ¬»ј ѕ§
црэуъят ѐёђ їІїѕ§¬ђЅїѕ °®±Ѕ»ј«®» ©ї ї°°ѕђ»ј ¬± ¬ё»
°»Ѕђї¬ђ±І ±є ї®»ІђЅ Ѕ±і°±«Іј ђІ «®ђІ»ф ѕѕ±±јф »®«іф
їІј ¬ђ«»т о э»®єђІ тѕі»® тѕїІ кпрр сюр црэуъя

ђІ¬®«і»І¬ ©ї «»ј є±® ¬ё» їІїѕ§ђт ѐё» °±¬»І¬ђїѕ о®рѕ
шіс¦ йлч ђІ¬»®є»®»ІЅ» ©ї ®»і±Є»ј є±® ¬ё» ї®»ІђЅ ђ№Іїѕ
ѕ§ «ђІ№ ±Ё§№»І ї ¬ё» ј§ІїіђЅ ®»їЅ¬ђ±І Ѕ»ѕѕ №їф ¬ё«
Ѕ±ІЄ»®¬ђІ№ о шіс¦ йлч ¬± оь шіс¦ йпчт
О»«ґ¬ж яђЁ ё«іїІ «®ђІ» ®»є»®»ІЅ» ії¬»®ђїѕ ©»®»
їІїѕ§¦»ј ©ђ¬ё ®»°»Ѕ¬ ¬± ¬ё» єђЄ» ї®»ІђЅ Ѕ±і°±«Іј ѕ§
хэщруцрэуъят с»¬»Ѕ¬ђ±І ѕђіђ¬ є±® ¬ё» єђЄ» ї®»ІђЅ
°»Ѕђ» ©»®» ртрп і №сщт ѐё» ®»«ѕ¬ ©»®» є±«Іј ¬± ѕ»
©ђ¬ёђІ оры ±є ¬ё» Ѕ»®¬ђєђ»ј ¬±¬їѕ ї®»ІђЅ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ
¬ё» ®»є»®»ІЅ» ії¬»®ђїѕт пѕ±±јф »®«і їІј ¬ђ«» їі°ѕ»
©ђ¬ё ¬ё» єђЄ» ї®»ІђЅ °»Ѕђ» їјј»ј ёїј ѕ»¬©»»І йрыу
ппры ®»Ѕ±Є»®ђ»т
Э±ІЅґ«·±Іж о ®±ѕ«¬ і»¬ё±ј є±® ј»¬»®іђІђІ№ єђЄ»
ї®»ІђЅ °»Ѕђ» ©ї ї°°ѕђ»ј ¬± ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ їі°ѕ»т ѐё»
і»¬ё±ј ©ї Єїѕђјї¬»ј ѕ§ ±ѕ¬їђІђІ№ »ЁЅ»ѕѕ»І¬ ®»Ѕ±Є»®ђ»
±є їѕѕ єђЄ» ї®»ІђЅ °»Ѕђ» ђІ Ѕ»®¬ђєђ»ј ®»є»®»ІЅ» ії¬»®ђу
їѕт

ЧТКЫНМЧЩЯМЧСТН СТ НРЫЭЧЫНуРОЫНЫОКЧТЩ ЫИМОЯЭМЧСТ ЪОСУ ФЧКЫО
НЯУРФЫН
Кт ТђЅё©ђ¬¦ф Ют УђЅёїѕє»ф Ят Х»¬¬®«°
сэр њ шє¬·±Ієґ ь»»є®Ѕё н»І¬»® є±® пІЄ·®±Іі»І¬ єІј т»єґ¬ё уІ¬·¬«¬» ±є пЅ±ґ±№·Ѕєґ нё»і·¬®§ф уІ№±ґ¬<ј¬»® цєІј¬®єA» пф
илйкм ш»«ё»®ѕ»®№ф с»®ієІ§т

цІ ѕђ±і»јђЅїѕ ®»»ї®Ѕё ¬ё» Ї«їѕђ¬ї¬ђЄ» їІј Ї«їІ¬ђ¬їу
¬ђЄ» їІїѕ§ђ ±є і»¬їѕ °»Ѕђ» ђІ ¬ђ«» ђ І»Ѕ»ї®§ ¬±
±ѕ¬їђІ ї і±®» ј»¬їђѕ»ј єІ±©ѕ»ј№» ±є і»¬їѕ °»Ѕђ»
¬®їІ°±®¬ф ¬®їІє±®ії¬ђ±І їІј є«ІЅ¬ђ±І ђІ ±®№їІђіт
ёІє±®¬«Ії¬»ѕ§ ¬ё»®» ї®» І± «єєђЅђ»І¬ѕ§ »Іђ¬ђЄ» їІј
»ѕ»Ѕ¬ђЄ» і»¬ё±ј є±® ¬ё» јђ®»Ѕ¬ їІїѕ§ђ ±є ¬ё»» Ѕ±іу
°±«Іј ђІ ±ѕђј ії¬®ђЅ» Ѕ±іі±Іѕ§ їЄїђѕїѕѕ»т р±І»у
Ї«»І¬ѕ§ф їІ »Ё¬®їЅ¬ђ±І ђ І»Ѕ»ї®§т п«¬ ¬ёђ ђ ї Ѕ®ђ¬ђЅїѕ
¬»° ®»№ї®јђІ№ °»Ѕђ» ¬їѕђѕђ¬§ ѕ»Ѕї«» ¬ё» їјјђ¬ђ±І ±є
їІ »Ё¬®їЅ¬їІ¬ ђІ і±¬ Ѕї» ЅёїІ№» Ѕё»іђЅїѕ »Ї«ђѕђѕ®ђї
ђІ ¬ё» їі°ѕ»т
ѐё»®»є±®»ф ¬ё» їђі ±є ¬ёђ ¬«ј§ ђ ¬± ј»Є»ѕ±° іђѕј
»Ё¬®їЅ¬ђ±І і»¬ё±ј є±® і»¬їѕ °»Ѕђ» ђІ ±ѕђј їі°ѕ»
Ѕ±іѕђІ»ј ©ђ¬ё ¬ё» °®±±є ±є °»Ѕђ» ¬їѕђѕђ¬§ ј«®ђІ№
»Ё¬®їЅ¬ђ±Іт ъ»¬їѕѕ±¬ёђ±І»ђІ шъѐч їІј «°»®±Ёђј» јђу
і«¬ї» шяьсч ї®» «»ј ї і±ј»ѕ Ѕ±і°±«Іј є±® ¬ё»
Ѕ±і°ї®ђ±І ±є јђєє»®»І¬ »Ё¬®їЅ¬ђ±І °®±Ѕ»ј«®»т ѐё»»

°»Ѕђ» ї®» Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј Ї«їІ¬ї¬ђЄ»ѕ§ ѕ§ хэщруцрэу
ъяу±ІѕђІ»уЅ±«°ѕђІ№ їІј ђІ °ї®їѕѕ»ѕ ђј»І¬ђєђ»ј ѕ§ хэщру
тяцуъяу±єєѕђІ»уЅ±«°ѕђІ№ ѕ»є±®» їІј їє¬»® »Ё¬®їЅ¬ђ±Іт
оІ ї°°®±їЅё ђІ ¬ё®»» ¬»° ђ ®»їѕђ¦»јк уђ®¬ф »Ё¬®їЅу
¬ђ±І ±є ¬ё» °»Ѕђ» їѕ±І»ф »Ѕ±Іјф »Ё¬®їЅ¬ђ±І ±є °ђє»ј
ѕђЄ»® їі°ѕ» їІј єђІїѕѕ§ »Ё¬®їЅ¬ђ±І ±є «І°ђє»ј ѕђЄ»®
їі°ѕ»т
ѐё» ®»«ѕ¬ ±є ¬ё» єђ®¬ ¬»° ё±© јђєє»®»ІЅ» ±є «° ¬±
лры ђІ ¬ё» ®»Ѕ±Є»®ђ» ±є ъѐ їІј яьс є±® јђєє»®»І¬
»Ё¬®їЅ¬їІ¬т э®»ѕђіђІї®§ ®»«ѕ¬ ±є ¬ё» »Ѕ±Іј їІј ¬ёђ®ј
¬»° ©ђѕѕ ѕ» °®»»І¬»јт
ђї®ђ±« »Ё¬®їЅ¬ђ±І °®±Ѕ»ј«®» ї®» Ѕ±і°ї®»јл і±¬
±є ¬ё»і ї®» ¬їє»І є®±і ¬ё» ѕђ¬»®ї¬«®» ©ђ¬ё іђІ±® ±® І±
і±јђєђЅї¬ђ±Іт у®±і ¬ё» ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І ± єї® ђ¬ ЅїІ ѕ»
Ѕ±ІЅѕ«ј»ј ¬ёї¬ ¬ё»®» ї®» ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ђІ ¬ё»
їѕђѕђ¬§ ±є ¬ё» »Ё¬®їЅ¬їІ¬ ¬± ¬їѕђѕђ¦» ъѐ їІј яьс
ј«®ђІ№ »Ё¬®їЅ¬ђ±Іт

НЫОЛУ НЫФЫТЧЛУ ЯТЬ УЯТЩЯТЫНЫ ЯТЯФЗНЧН ЮЗ ЧЭРуЬОЭуУН
Ст Рђ®їІ»®ф ХтФт Эїѕј©»ѕѕф ОтФт Ц±І»
н»І¬»® є±® о·»є» н±І¬®±ґ єІј ъ®»Є»І¬·±Іф мййр м«є±®ј т©§т шпф чэ рпиф л¬ґєІ¬єф сл нрнмп яэлт

я»ѕ»Іђ«і шя»ч їІј ъїІ№їІ»» шъІч ї®» ѕ±¬ё »»Іу
¬ђїѕ І«¬®ђ»І¬ ¬± ё«іїІ їІј ї®» їѕ± єІ±©І ¬± ѕ» ¬±ЁђЅ
ї¬ Ѕ»®¬їђІ ѕ»Є»ѕт ѐё»®»є±®»ф ђ¬ ђ ђі°±®¬їІ¬ ¬± і±Іђ¬±® ¬ё»

я»ѕ»Іђ«і їІј ъїІ№їІ»» Ѕ±І¬»І¬ ђІ ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ ії¬®ђЅ»
«Ѕё ї «®ђІ» їІј »®«іт ы±®іїѕ ётят »®«і я» ѕ»Є»ѕ
ї®» йл›пкл іі№сщт ы±®іїѕ »®«і ъІ ѕ»Є»ѕ ї®» йтй›

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
НЫННЧСТ п

к

потп і№сщт р«®®»І¬ѕ§ф ј»¬»®іђІї¬ђ±І ±є я»ѕ»Іђ«і їІј
ъїІ№їІ»» ђІ ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ ії¬®ђЅ» ђ їЅЅ±і°ѕђё»ј ©ђ¬ё
ї І«іѕ»® ±є јђєє»®»І¬ ¬»ЅёІђЇ«»ф «Ѕё ї №®ї°ёђ¬» є«®у
ІїЅ» ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§ шфуооячф єѕ±©
ђІѓ»Ѕ¬ђ±І ё§ј®ђј» №»І»®ї¬ђ±І »ѕ»Ѕ¬®±Ѕё»іђЅїѕ ї¬±іђЅ
їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§ шхфуоояч ±® Ѕ±ІЄ»І¬ђ±Іїѕ
ђІј«Ѕ¬ђЄ»ѕ§ Ѕ±«°ѕ»ј °ѕїії ії °»Ѕ¬®±і»¬®§ шцрэу
ъячф їѕѕ ±є ©ёђЅё «єє»® є®±і ѕђіђ¬ї¬ђ±Іт цІ Ѕ±ІЄ»І¬ђ±Іу
їѕ црэуъя ђ±¬±°ђЅ ђІ¬»®є»®»ІЅ» ї®» ї °®±ѕѕ»ії¬ђЅ
ѕђіђ¬ї¬ђ±Іт х±©»Є»®ф с§ІїіђЅ ю»їЅ¬ђ±І р»ѕѕ шсюрч

¬»ЅёІ±ѕ±№§ «ђІ№ і»¬ёїІ» ї ¬ё» ®»їЅ¬ђ±І №ї ЅїІ »ѕђіу
ђІї¬» ђ±ѕї®ђЅ ѕїЅє№®±«Іј їІј їѕѕ±© їІїѕ§¦ђІ№ я» їІј
ъІ ђІ »®«іт ојјђ¬ђ±Іїѕ ђі°®±Є»і»І¬ ї®» »»І ѕ§
їјјђІ№ »¬ёїІ±ѕф ѐ®ђ¬±І єупррф їІј ђІ¬»®Іїѕ ¬їІјї®ј
«Ѕё ї фїѕѕђ«і їІј юё±јђ«і є±® я» їІј ъІ Ѕ±®®»у
°±ІјђІ№ѕ§т ѓђ¬ё ¬ё» ®»Ѕ»І¬ ђІ¬®±ј«Ѕ¬ђ±І ±є ї с§ІїіђЅ
ю»їЅ¬ђ±І р»ѕѕ ђІ ¬ё» црэуъя шцрэусюруъячф їІїѕ§ђ
±є »®«і я»ѕ»Іђ«і їІј ъїІ№їІ»» ЅїІ І±© ѕ» ј±І»
«ђІ№ ¬ё» і±¬ їѕ«ІјїІ¬ »ѕ»Іђ«і ђ±¬±°» ширя»ч ©ёђЅё
®»«ѕ¬ ђІ ѕ±©»® ї щьсф їІј ллъІ ©ёђЅё ђ і±І±ђ±¬±°ђЅт

ЯОНЫТЧЭ НРЫЭЧЫН ЯТЯФЗНЧН ЧТ ЙССФ СЪ НШЫЫР ЯТЬ ШЛУЯТ ШЯЧО
Ят Оїїѕф Цт Ъ»ѕјіїІІ
о»°є®¬і»І¬ ±є нё»і·¬®§ф яІ·Є»®·¬§ ±є лѕ»®ј»»Іф ч»¬±І ёєґµф лѕ»®ј»»І лмом пяпф яхт пуіє·ґи єт®єєѕкєѕјІтєЅт«µ

хїђ® їІј ©±±ѕ ї®» °ї®¬ ±є ¬ё» ѕ±ј§ і»¬їѕ±ѕђі їІј
¬ё»§ ї®» ¬ё»®»є±®» ј«®ђІ№ ¬ё»ђ® №®±©¬ё ђІєѕ«»ІЅ»ј їѕ± ѕ§
¬ё» °®»»ІЅ» ±є ¬±ЁђІ їІј ј®«№т ѐё» єђѕ®» ђ є±®і»ј ђІ
¬ё» ®±±¬л ј«®ђІ№ ¬ёї¬ ¬ђі» ¬ё»®» ђ ¬ё» °±ђѕђѕђ¬§ ±є
ђІЅѕ«ђ±І ±є є±® »Ёїі°ѕ» ї®»ІђЅ °»Ѕђ»т яђІЅ» ёїђ®
°®±¬»ђІ Ѕ±І¬їђІ ї ѕї®№» їі±«І¬ ±є «ѕєё§ј®§ѕ №®±«° їІј
»°»Ѕђїѕѕ§ ¬®ђЄїѕ»І¬ ї®»ІђЅ °»Ѕђ» ёїЄ» ї ёђ№ё їєєђІђ¬§
¬± ¬ё»» №®±«°ф ¬ё»®» ђ ї ёђ№ё °®±ѕїѕђѕђ¬§ ¬ёї¬ ¬ё»»
ёђ№ёѕ§ ®»їЅ¬ђЄ» ї®»ІђЅ °»Ѕђ» ї®» »І®ђЅё»ј ђІ ёїђ®т
ѐ®ђЄїѕ»І¬ ї®»ІђЅ °»Ѕђ» ї®» «Іј»® «°ђЅђ±Іф ¬ёї¬ ¬ё»§
ї®» ёђ№ёѕ§ Ѕї®ЅђІ±№»ІђЅф ѕ«¬ ¬ё»ђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ і±¬
ѕ±ј§ єѕ«ђј ђ ¬±± ѕ±© ¬± і»ї«®» ¬ё»іт я± ёїђ® їІј ©±±ѕ
іђ№ё¬ ѕ» ї №±±ј ії¬»®ђїѕ ¬± ђІЅ®»ї» ±«® єІ±©ѕ»ј№»
їѕ±«¬ ¬ё» і»¬їѕ±ѕђЅ ЅёїІ№» ±є ђІ№»¬»ј ї®»ІђЅ °»Ѕђ»т
ѐ± ¬»¬ ¬ёђ ё§°±¬ё»ђ ©» »Ё¬®їЅ¬»ј ©±±ѕ є®±і ё»»°
є»»јђІ№ ±І »ї©»»ј шЅ±І¬їђІ ѕї®№» їі±«І¬ ±є ±®№їІђЅ

ѕ±«Іј ї®»ІђЅч їІј ё«іїІ ёїђ® їі°ѕ» є®±і °»±°ѕ»
ј®ђІєђІ№ ї®»ІђЅ Ѕ±І¬їіђІї¬»ј ©»ѕѕ ©ї¬»®т ѐё» єђѕ®»
©»®» »Ё¬®їЅ¬»ј ѕ§ ѕ±ђѕђІ№ є±® к ё ©ђ¬ё ©ї¬»®т оє¬»®
єђѕ¬®ї¬ђ±І ¬ё» їі°ѕ» ©»®» јђ®»Ѕ¬ѕ§ ђІѓ»Ѕ¬»ј ±І¬± ї
хэщр Ѕ±ѕ«іІ јђ®»Ѕ¬ѕ§ Ѕ±ІІ»Ѕ¬»ј ©ђ¬ё їІ ђІј«Ѕ¬ђЄ»ѕ§
Ѕ±«°ѕ»ј °ѕїії ії °»Ѕ¬®±і»¬»® є±® ¬ё» ј»¬»®іђІїу
¬ђ±І ±є ї®»ІђЅт ѓ» «»ј јђєє»®»І¬ »°ї®ї¬ђ±І ¬»ЅёІђЇ«»к
їІђ±І їІј Ѕї¬ђ±І »ЁЅёїІ№» Ѕё®±ії¬±№®ї°ё§ їІј ђ¦»
»ЁЅѕ«ђ±І Ѕё®±ії¬±№®ї°ё§т у±® ¬ё» ђј»І¬ђєђЅї¬ђ±І ±є ¬ё»
»°ї®ї¬»ј °»Ѕђ» ©» «»ј ¬їІјї®ј °»Ѕђ» їІј ¬їІјї®ј
їјјђ¬ђ±Іт я± ѕ±І№ ©» ёїЄ» ѕ»»І їѕѕ» ¬± ђј»І¬ђє§ ошцццчф
ошђч їІј јђі»¬ё§ѕї®»Ії¬» шсъошђчч ђІ ѕ±¬ё єђІј ±є
єђѕ®»т цІ ©±±ѕ ©» ёїЄ» ђІ їјјђ¬ђ±І ђј»І¬ђєђ»ј і±І±і»¬ёу
§ѕї®»Ії¬» шъъошђччф і±І±і»¬ё§ѕї®»Іђ¬» шъъошцццчч
їІј јђі»¬ё§ѕї®»Іђ¬» шсъошцццччт цІ ©±±ѕ ¬ё»®» ї®» ї¬
ѕ»ї¬ м «І¬ђѕ І±© І±¬ ђј»І¬ђєђ»ј °»Ѕђ»т

НРЫЭЧЯМЧСТ ЯТЬ УЫМЯЮСФЧЭ НМЛЬЧЫН ЯН ХЫЗ ЪЯЭМСОН ЪСО
ЧТМЫОРОЫМЧТЩ УЫМЯФ МСИЧЭЧМЗ ЯТЬ ЭЯОЭЧТСЩЫТЧЭЧМЗ
Ыт Нїѕѕђ±Іђ
п«®±°»єІ н±іі··±Іф фьнуу°®єф уІ¬·¬«¬» є±® т»єґ¬ё ъ н±І«і»® ъ®±¬»Ѕ¬·±І шутнъчф пнѐлч яІ·¬ф опрор у°®є шѐє®»»чф у¬єґ§т

ѐё» ¬±ЁђЅђ¬§ ±є і»¬їѕ Ѕ±і°±«Іј ёї ѕ»»І ¬®їјђ¬ђ±Іу
їѕѕ§ ®»№ї®ј»ј ї ї є«ІЅ¬ђ±І ±є ј±» їІј °±¬»ІЅ§ ±є ¬ё»
і»¬їѕ ђ¬»ѕт х±©»Є»®ф ђ¬ ёї ѕ»Ѕ±і» »Єђј»І¬ ¬ёї¬ »Є»®їѕ
і»¬їѕ їІј і»¬їѕѕ±ђј «Іј»®№± ѕђ±¬®їІє±®ії¬ђ±І ђІ ¬ё»
Ѕ»ѕѕф їІј ¬ёї¬ і»¬їѕ і»¬їѕ±ѕђі ёї ђі°±®¬їІ¬ ђі°ѕђЅїу
¬ђ±І ђІ ЅѕђІђЅїѕ °ёї®іїЅ±ѕ±№§ ї ©»ѕѕ ї »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ
їІј ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕ ё»їѕ¬ёф їєє»Ѕ¬±ђІ№ ¬ё» Ії¬«®» їІј ђІ¬»Іу
ђ¬§ ±є ¬ё» ¬±ЁђЅ ®»°±І»т цІ їјјђ¬ђ±Іф і±¬ ±є і»¬їѕ »Ёђ¬
ђІ ї Єї®ђ»¬§ Ѕё»іђЅїѕ °»Ѕђ» ¬± ©ёђЅё ё«іїІ ї®»
»Ё°±»ј ѕ»їјђІ№ ¬± јђєє»®»І¬ ¬±ЁђЅ »єє»Ѕ¬т ѐё«ф і»¬їу
ѕ±ѕђЅу°»Ѕђї¬ђ±І ¬«јђ» ї®» »»І¬ђїѕ єїЅ¬±® ї ї ѕїђЅ
є±® ђІ¬»®°®ђ¬ђІ№ і»¬їѕ ¬±ЁђЅђ¬§т
ѐё» їђі ±є ¬ё» °ї°»® ђ ¬± °®»»І¬ ¬ё» Ѕ«®®»І¬ ђІ Єђ¬®±
®»»ї®Ѕё їЅ¬ђЄђ¬ђ» Ѕ±ІЅ»®ІђІ№ і»¬їѕ±ѕђіф Ѕ§¬±¬±ЁђЅђ¬§
їІј Ѕї®ЅђІ±№»ІђЅђ¬§ °±¬»І¬ђїѕ ±є і»¬їѕ Ѕ±і°±«Іј ї
ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј ѕ§ Ѕ»ѕѕ Ѕ«ѕ¬«®» їЅЅ±®јђІ№ ¬± ¬ё» ню ї°у
°®±їЅё ш®»ј«Ѕ¬ђ±Іф ®»єђІ»і»І¬ їІј ®»°ѕїЅ»і»І¬ч®»ѕї¬»ј

¬± ј»Є»ѕ±°і»І¬ їІј Єїѕђјї¬ђ±І ±є ¬±ЁђЅђ¬§ ¬»¬ђІ№ є±®
®»№«ѕї¬±®§ °«®°±»т о°°ѕђЅї¬ђ±І Ѕ±ІЅ»®Ік
шђ ч Ѕ®»»ІђІ№ ¬«јђ» Ѕ±ІЅ»®ІђІ№ ¬ё» Ѕ§¬±¬±ЁђЅђ¬§ ±є
і±®» ¬ёїІ нр і»¬їѕ °»ђ» ђІ хїрїѐ шђіі±®¬їѕђ»ј
ё«іїІ є»®ї¬ђІ±Ѕ§¬»чф эрпо ш®ї¬ °ё»±Ѕё®±і±Ѕ§¬±іїчф
ъсрш шъїјђІ» сї®ѕ§ рїІђІ» шђјІ»§чф пїѕѕснѐн
ші±«» єђѕ®±ѕѕї¬ч Ѕ»ѕѕ ѕђІ» ї і±ј»ѕ ±є ј»®іїѕ ¬±ЁђЅу
ђ¬§ф І»«®±¬±ЁђЅђ¬§ф І»°ё®±¬±ЁђЅђ¬§ їІј Ѕї®ЅђІ±№»І»ІђЅ
°±¬»І¬ђїѕ ±є э¬уЅ±і°±«Іј шЅђэ¬ нн Ѕї®ѕ± э¬н э¬рѕ н
э¬рѕо н шыхмоч н шыхмоэ¬рґмч ї ©»ѕѕ ї ¬ё» ¬±ЁђЅ »єє»Ѕ¬
±є оф р®ф х№ф ѐ»ф ѐђ їІј ђ °»Ѕђ» ђІј«Ѕ»ј ђІ ¬ё» ±¬ё»®
Ѕ»ѕѕ ѕђІ» Ѕ±Іђј»®»јт
шђђч «°¬їє» ¬«јђ» ±є оф р®ф ђ ѕ§ «ђІ№ ймоф лпр® їІј
ми
ђ ®їјђ±¬®їЅ»® їІј ±є э¬ ѕ§ ђІј«Ѕ¬ђЄ»ѕ§ Ѕ±«°ѕ»ј °ѕїії
ії °»Ѕ¬®±і»¬»® шцяэуъячт ѐё» ®»ѕї¬ђ±І ѕ»¬©»»І
¬ё» єђІјђІ№ ±є ¬ё» «°¬їє» ©ђ¬ё ¬ё» Ѕ§¬±¬±ЁђЅ ®»°±І»
ї®» °±ђІ¬»ј ±«¬т
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п

Цт Яјїђ®ф п ТтЧт Йї®јф о ЪтОт Яѕ±«уНёїє®їф о Шт Йїѕє»®

п

унъучэ рєЅ·ґ·¬§ф о»°є®¬і»І¬ ±є нё»і·¬®§ф яІ·Є»®·¬§ ±є э«®®»§ф с«·ґјє±®јф сяо йђтф яхй о ч·Ѕ®±іє ях ц¬јтф рґ±є¬
ь±єјф ё§¬ё»Іёє©»ф чєІЅё»¬»® чон зцѓф яхт

я»ѕ»Іђ«і ђ ї є»§ Ѕ±і°±І»І¬ ђІ ї І«іѕ»® ±є є«ІЅу
¬ђ±Іїѕ »ѕ»І±°®±¬»ђІф ®»Ї«ђ®»ј є±® І±®іїѕ ё»їѕ¬ёф
їІ¬ђ±ЁђјїІ¬ №ѕ«¬ї¬ёђ±І» °»®±Ёђјї»т ц¬ їѕ± ёї ї ®±ѕ» ђІ
¬ё§®±ђј ё±®і±І» і»¬їѕ±ѕђіф ¬ё» ђіі«І» §¬»і їІј ђІ
°®±°»® ®»°®±ј«Ѕ¬ђЄ» °»®є±®іїІЅ»т у±ѕѕ±©ђІ№ ±«® °®»у
»І¬ї¬ђ±І ї¬ ъ«ІђЅё ±І ¬ё» °®»ѕђіђІї®§ ¬«ј§пф є«®¬ё»®
¬«јђ» ёїЄ» ѕ»»І Ѕї®®ђ»ј ±«¬ їІј ¬ё» јї¬ї ©ђѕѕ ѕ»
°®»»І¬»јт ѐё®»» є±®і ±є Ѕё®±ії¬±№®ї°ё§ ш®»Є»®»
°ёї»ф ђ±І °їђ® їІј ђ±І »ЁЅёїІ№»ч ёїЄ» ѕ»»І «»ј ђІ
±®ј»® ¬± ј»¬»®іђІ» Ѕ±ІЅѕ«ђЄ»ѕ§ ¬ё» °»Ѕђї¬ђ±І ђІє±®іїу
¬ђ±І ©ђ¬ёђІ ё«іїІ ѕ±ј§ єѕ«ђјф Іїі»ѕ§ ѕѕ±±ј »®«іф
«®ђІ» їІј »іђІїѕ °ѕїіїт я»ѕ»Іђ«і °»Ѕђї¬ђ±І їІїѕ§ђ
±є ¬ё» ё«іїІ ѕ±ј§ єѕ«ђј ©ї Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј є®±і ё»їѕ¬ё§
ђІјђЄђј«їѕ ѕ»є±®» ш¬ м р јї§ч їІј ј«®ђІ№ ї јђ»¬ї®§
»ѕ»Іђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І °®±№®їіі» ш¬ м пм їІј ои

јї§ч ©ї їІїѕ§»ј «ђІ№ хэщрухтєуцрэуъя шё»Ёїу
°±ѕ» Ѕ±ѕѕђђ±Іс ®»їЅ¬ђ±І Ѕ»ѕѕчт ѐёђ ё»Ёї°±ѕ» Ѕ±ѕѕђђ±І
Ѕ»ѕѕ ¬»ЅёІ±ѕ±№§ »єє»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ ®»і±Є»ј їѕѕ ђІ¬»®є»®ђІ№ °»у
Ѕђ» »єє»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т ѐё» я» «°°ѕ»і»І¬ ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј ©»®»
я»уі»¬ёђ±ІђІ»ф я»уі»¬ё§ѕуя»уЅ§¬»ђІ» їІј ¬©± Ѕ±іу
і»®Ѕђїѕ Єї®ђ»¬ђ» ±є я» §»ї¬ шорр іі№ °»® јї§чт цІ±®у
№їІђЅ ш»ѕ»Іђ¬»с »ѕ»Ії¬»ч їІј ±®№їІ±у°»Ѕђ» шя»уі»у
¬ёђ±ІђІ»ф я»уЅ§¬їіђІ»ф ѐъя»хф я»уЅ§¬ђІ»ф їІј я»у
»¬ёђ±ІђІ»ч ©»®» Ї«їІ¬ђ¬ї¬ђЄ»ѕ§ і»ї«®»јт ѐё» ¬ё®»» є±®і
±є Ѕё®±ії¬±№®ї°ё§ їѕ±І№ ©ђ¬ё °ђєђІ№ ±є »ѕ»Іђ«і ¬їІу
јї®ј ©»®» «»ј ¬± Ѕ±ІЅѕ«ђЄ»ѕ§ °®±Є» ¬ё» °®»»ІЅ» ш±®
І±¬ч ±є ѕ±¬ё ±®№їІђЅ їІј ђІ±®№їІђЅ »ѕ»Іђ«і °»Ѕђ» ђІ
¬ё» ё«іїІ ѕ±ј§ єѕ«ђјф «Іє±®¬«Ії¬»ѕ§ »Є»®їѕ »ѕ»Іђ«і
°»Ѕђ» °®»»І¬ ђІ ¬ё» ё«іїІ ѕ±ј§ єѕ«ђј ї®» ¬ђѕѕ «Іђј»Іу
¬ђєђ»јт

ЯРРФЧЭЯМЧСТ СЪ ЫРО ЯТЬ ТУО МС МШЫ ЯТЯФЗНЧН СЪ
РСФЗСИСУЫМЯФЯМЫН шРСУч ОЫЯЭМЧТЩ ЙЧМШ МШЫ УСТСЪЛТЭМЧСТЯФ
НЛФЪЛО УЛНМЯОЬ шШуУЩч
п

ЭтУт Я®®±§±ф п ЦтУт НїІє±ЄђЅёф п ЬтЙт Хїёѕ»®ф о ЯтЦт Эї®іђЅёї»ѕф п ЫтШт Ю®ї«»

п

ятэт л®і§ ч»ј·Ѕєґ ь»»є®Ѕё уІ¬·¬«¬» ±є нё»і·Ѕєґ о»є»І»ф нпрр ь·Ѕµ»¬¬ ъ±·І¬ ь±єјф лѕ»®ј»»І ъ®±Є·І№ с®±«Іјф чо опрпру
лмрр яэлй пуіє·ґи нє®і»Ітл®®±§±кєі»јјтє®і§ті·ґй о яэлчьоф чнчьуяёмуцф м®±±µ лрмф юђ йионлулпни яэлт

э±ѕ§±Ё±і»¬їѕї¬» шэьъч ї®» ј± ѕ»т№т ђ шђчф ъ±
шђцчі ¬®їІђ¬ђ±І і»¬їѕ ±Ёђј» Ѕѕ«¬»® Ѕ±і°±«Іјф ©ёђЅё
®»їјђѕ§ «Іј»®№± ®»ј±Ё Ѕ§ЅѕђІ№т у±® ¬ёђ ®»ї±І ¬ё»§ ї®»
«»ј ¬± Ѕї¬їѕ§¦» ¬ё» ±Ёђјї¬ђЄ» ѕ®»їєј±©І ±є ±®№їІђЅ
Ѕ±і°±«Іј їІј ¬ё«ф ї®» №±±ј ЅїІјђјї¬» ¬± ђІїЅ¬ђЄї¬»
Ѕё»іђЅїѕ ©ї®єї®» ї№»І¬ «Ѕё ї «ѕє«® і«¬ї®ј ©ђ¬ё ї
°±¬»І¬ђїѕ «» ђІ ¬±°ђЅїѕ єђІ °®±¬»Ѕ¬ђЄ» Ѕ®»їіт ѐёђ
°®±ѓ»Ѕ¬ ј»їѕ ©ђ¬ё ¬ё» ї°°ѕђЅї¬ђ±І ±є тэюсыъю ¬± ¬«ј§
¬ё» ®»їЅ¬ђ±І ±є ї ЄїІїјђ«іуЅ±І¬їђІђІ№ эьъ шхлэђо
ъ±прьмрч ©ђ¬ё ї і±І±є«ІЅ¬ђ±Іїѕ «ѕє«® і«¬ї®ј шѕ«¬§ѕу
оуЅёѕ±®±»¬ё§ѕ «ѕєђј»ф ёїѕєуі«¬ї®јф хуъфчт яђІЅ» ¬ё»

ђоуэьъ ђ §І¬ё»ђ¦»ј ©ђ¬ё ђ шђчф ђ¬ ё±«ѕј І±¬ ёїЄ» їІ
тэю °»Ѕ¬®«іт х±©»Є»®ф ¬ё» ђоуэьъ °±©ј»® §ђ»ѕј»ј
¬ё» ®±±і ¬»і°»®ї¬«®» тэю °»Ѕ¬®«і ё±©І ђІ ¬ё» ¬±°
°їІ»ѕ ш®ђ№ё¬ ђј»чт ѐёђ °»Ѕ¬®«і ђ ¬ё» ¬§°ђЅїѕ тэю ±є ¬ё»
ЄїІїј§ѕ Ѕї¬ђ±І шђьхоч јђ°ѕї§ђІ№ и ё§°»®єђІ» ѕђІ» ј«»
¬± ¬ё» ђІ¬»®їЅ¬ђ±І ±є ї ђІ№ѕ» «І°їђ®»ј »ѕ»Ѕ¬®±І ©ђ¬ё ¬ё»
лп
ђ І«Ѕѕ»« шййтйы їѕ«ІјїІ¬ч ©ђ¬ё ї І«Ѕѕ»ї® °ђІф ц м йс
от цІ ¬ёђ Ѕї»ф ¬ё» °»Ѕ¬®«і ђ їІђ±¬®±°ђЅ ј«» ¬± ђіі±у
ѕђѕђ¦ї¬ђ±Іф ї Ѕёї®їЅ¬»®ђ¬ђЅ °®±°»®¬§ ±є ђьхот ѐёђ ®»«ѕ¬
ђІјђЅї¬» ¬ёї¬ ї¬ ±і»¬ђі» ј«®ђІ№ ¬ё» §І¬ё»ђ ±є ¬ё» ђоу
эьъ ¬ё» ЄїІїјђ«і ©ї ®»ј«Ѕ»ј є®±і ђ шђч ¬± ђ шцђчф

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
НЫННЧСТ п

и

©ёђЅё ®ї°ђјѕ§ ї±Ѕђї¬» ©ђ¬ё ±Ё§№»І є±®іђІ№ ђьхот цІ
±ѕ«¬ђ±І ¬ё» ђоуэьъ тэю °»Ѕ¬®«і ѕ»Ѕ±і» і±®»
ђ±¬®±°ђЅф ¬§°ђЅїѕ ±є ї і±®» ®ї°ђјѕ§ ¬«іѕѕђІ№ ђьхот
ѓё»І хуъф ђ їјј»ј ¬± ¬ё» ±ѕ«¬ђ±І ¬ё» ђьхо тэю
°»Ѕ¬®«і ѕ±» ђІ¬»Іђ¬§т ѐё»®» ї®» ¬©± °±ђѕѕ» і»Ѕёу
їІђі ¬ёї¬ ЅїІ »Ё°ѕїђІ ¬ёђ ®»«ѕ¬к шпч хуъф ®»їЅ¬
јђ®»Ѕ¬ѕ§ ©ђ¬ё ¬ё» ђьхо Ѕї«ђІ№ ђ¬ ¬± ѕ±±» ђ¬ тэюл шоч ху
ъф јђіїІ¬ѕ» ¬ё» Ѕѕ«¬»® є®»»ђІ№ ¬ё» ђьхо ф ©ёђЅё ії§
¬ё»І є±®і ¬ё» тэю ђѕ»І¬ ђь шьхчот ѐ± ј»¬»®іђІ» ©ёђЅё
±є ¬ё»» і»ЅёїІђі ђ ±ЅЅ«®®ђІ№ їІј ©ёї¬ ¬ё» ±Є»®їѕѕ

і»ЅёїІђі ±є їЅ¬ђ±І є±® ¬ё» ђуэьъ ђф ¬ё» ыъю ±є ђоу
эьъ ©ї ±ѕ¬їђІ»ј ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» їІј їѕ»ІЅ» ±є ху
ъфт ѐё» ыъю °»Ѕ¬®«і ±ѕ¬їђІ»ј ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є ху
ъф ђ ё±©І ђІ ¬ё» ѕ±¬¬±і °їІ»ѕт цІ ѕ±¬ё Ѕї» ¬ё» ыъю
°»Ѕ¬®ї ї®» Ѕ±і°ѕ»Ёф їІј ¬ё» °»їє ї®» ¬ђѕѕ ѕ»ђІ№ їу
ђ№І»јт х±© ¬ё» Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦ї¬ђ±І ±є ¬ё» і±ј»ѕ ®»їЅ¬ђ±І
±є ЄїІїјђ«і ©ђ¬ё хуъф ЅїІ ѕ» «»ј ¬± ±ѕ¬їђІ ђІє±®іїу
¬ђ±І °»ЅђєђЅ є±® ±¬ё»® Ѕё»іђЅїѕ ©ї®єї®» «ѕє«® їІїѕ±№
©ђѕѕ ѕ» °®»»І¬»ј їІј јђЅ«»јт
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ЮЧСЯКЯЧФЯЮЧФЧМЗ НМЛЬЗ СТ НЫФЫТЧЛУ НЛРРФЫУЫТМН у
НРЫЭЧЯМЧСТ ЯТЯФЗНЧН ЮЗ ШРФЭуШЫИуЧЭРуУН
п

Цт Яјїђ®ф п ТтЧт Йї®јф о ЪтОт Яѕ±«уНёїє®їф о Шт Йїѕє»®

п

унъучэ рєЅ·ґ·¬§ф о»°¬т ±є нё»і·¬®§ф яІ·Є»®·¬§ ±є э«®®»§ф с«·ґјє±®јф сяо йђтф яхй о ч·Ѕ®±іє ях ц¬јтф рґ±є¬ ь±єјф
ё§¬ё»Іёє©»ф чєІЅё»¬»® чон зцѓф яхт

я»ѕ»Іђ«і ёї ї ёђ№ё ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ їЅ¬ђЄђ¬§ ©ђ¬ё ђ¬
ѕђ±їЄїђѕїѕђѕђ¬§ їІј ¬±ЁђЅђ¬§ ј»°»ІјђІ№ №®»ї¬ѕ§ ±І ¬ё»
Ѕё»іђЅїѕ є±®і їЄїђѕїѕѕ»т р±іі»®Ѕђїѕ я»ѕ»Іђ«і «°°ѕ»у
і»І¬ ї®» їЄїђѕїѕѕ» ђІ ї Єї®ђ»¬§ ±є јђєє»®»І¬ є±®іф
»ѕ»Іђ¬»ф »ѕ»І±і»¬ёђ±ІђІ»ф »ѕ»Іђ«і §»ї¬
пђ±у

їЄїђѕїѕђѕђ¬§ ђ ¬ё» “є®їЅ¬ђ±І ±є ¬ё» ђІ№»¬»ј І«¬®ђ»І¬ ¬ёї¬
ђ «¬ђѕђ»ј є±® І±®іїѕ °ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ є«ІЅ¬ђ±І ±® ¬±®ї№»’
шчїЅє±Іф пйййчт оІ ђІуЄђ¬®± ѕђ±їЄїђѕїѕђѕђ¬§ ¬«ј§ф ©ёђЅё
іђіђЅ ¬ё» ё«іїІ №«¬ф ©ї °»®є±®і»ј ±І »ѕ»Іђ«і
«°°ѕ»і»І¬ ђІ ±®ј»® ¬± јђ¬ђІ№«ђё ©ёђЅё °»Ѕђ» ї®»

Н»·±І пт НРЫЭЧЯМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН ЧТ ЮЧСУЫЬЧЭЯФф ТЛМОЧМЧСТЯФ ЯТЬ
ЫТКЧОСТУЫТМЯФ ЪЧЫФЬН
їЄїђѕїѕѕ» є±® їѕ±®°¬ђ±І їє¬»® ¬ё» «°°ѕ»і»І¬ ёїЄ» ѕ»»І
Ѕ±І«і»јт оѕѕ їі°ѕ» ©»®» °»®є±®і»ј ђІ ¬®ђ°ѕђЅї¬» їІј
¬ё» і»¬ё±ј є±® ѕђ±їЄїђѕїѕђѕђ¬§ і»І¬ђ±І»ј ѕ§ шї°є»єїу
ѕ±« їІј ъђѕѕ»®ф пййп ©ї і±јђєђ»ј ђІ ±®ј»® ¬± ѕ» ї°°ѕђу
Ѕїѕѕ» ¬± ¬ё» «°°ѕ»і»І¬ шп»І¬ѕ»§ оррпчт я°»Ѕђї¬ђ±І

з

јї¬ї ©ђѕѕ ѕ» °®»»І¬»ј є±® »ѕ»І±і»¬ёђ±ІђІ»ф »ѕ»І±і»у
¬ё§ѕ»ѕ»І±Ѕ§¬»ђІ» їІј ¬©± Ѕ±іі»®Ѕђїѕ є±®і ±є »ѕ»Іђу
«і §»ї¬т ѐё» ®»«ѕ¬ ё±©»ј »ѕ»Іђ¬» їІј »ѕ»Ії¬»
©ђ¬ёђІ ¬ё» «°°ѕ»і»І¬ф ±і» ±¬ё»® »ѕ»Іђ«і °»їє ©»®»
±ѕ»®Є»ј ѕ«¬ «Іє±®¬«Ії¬»ѕ§ ¬ё»» ©»®» «Іђј»І¬ђєђїѕѕ»т

НСЬ ФЧХЫ ЯЭМЧКЧМЗ ЯТЬ ФЧРСРШЧФЧЭЧМЗ СЪ ЭСРРЫО ЭШЫФЯМЫН ЙЧМШ
ЯУЧТСЯЭЧЬН ЯТЬ РЫРМЧЬЫН
п

Щт ЪїЅЅёђІф п УтШт М±®®»ф п Чт Кђ»®їф п Ыт Х®»і»®ф о ЫтЦт Юї®їІ

п

ы«3і·Ѕє уІ±®№?І·Ѕєф опнф рєЅ«ґ¬єј ј» ы«3і·Ѕєф яопцльф с®єґт рґ±®» опомф ннпплйф ч±І¬»Є·ј»±ф я®«№«є§й онпыяушщьф
рєЅ«ґ¬єј ј» н·»ІЅ·є пЁєЅ¬єф яшцъф нєґґ» мйф пплф нн зкоф цє ъґє¬єф л®№»І¬·Ієт пуіє·ґи і¬±®®»кѕ·ґѕ±т»ј«т«§

ъїІ§ Ѕ±°°»® шццч Ѕ±і°ѕ»Ё» ±є їіђІ±їЅђј ±® іїѕѕ
°»°¬ђј» ёїЄ» јђЄ»®» °ёї®іїЅ±ѕ±№ђЅїѕ їЅ¬ђЄђ¬ђ»к їІ¬ђу
ђІєѕїіії¬±®§ф їІ¬ђЅїІЅ»®ф їІ¬ђЅї®ЅђІ±№»ІђЅф їІ¬ђЅ±ІЄ«ѕу
їІ¬ ±® їІ¬ђ«ѕЅ»®±«т
цІ №»І»®їѕф ђ¬ ЅїІ ѕ» Ѕ±І¬»Іј»ј ¬ёї¬ Ѕ±°°»® Ѕ±і°ѕ»Ёу
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