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юяэъщяфѐш оъщорщяэмяфъщю фщ нъщрф ђуъчр нчъъп мщп ѐэфщр сэъш
ъюяръыъэъяфо юѐнхрояю юѐншфяярп яъ сршѐэ урмп эрымфэ юѐэтрэє

п шт н«®№«»®іф п хтчт н«®№«»®іф п штчт п· н»®Іі®ј±ф п ътшт мґі®ї-Іф о рт щ·»¬±ф
о хтэт юіґ·Ііф н рт н«®№«»®і

п рєЅ«ґ¬§ ±є ьЅ·»ІЅ»ф я»І»¦«»ґєІф лІј»єІ уІ¬·¬«¬» є±® нё»і·Ѕєґ ы»»є®Ѕёй о рєЅ«ґ¬§ ±є ч»ј·Ѕ·І»ф шч»¬єѕ±ґ·Ѕ м±І» ы»»є®Ѕё

с®±«°чй н рєЅ«ґ¬§ ±є щј±І¬±ґ±№§ф о»°є®¬і»І¬ ±є ъ®»Є»І¬·Є» єІј ь±Ѕ·єґ щј±І¬±ґ±№§ф ц± лІј» юІ·Є»®·¬§ф ч7®·јє лпрпулф

я»І»¦«»ґєт пуіє·ґи ѕ«®№«»®єкЅ·»Іт«ґєтЄ»

№ №упч ёї ї ёђ№ёѕ§ °±ђ¬ђЄ» Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І шзм ыч ©ђ¬ё ђ¬
Ѕ±І¬»І¬ ђІ ѕѕ±±ј шолтпй o ктои № ѕупч їІј ѕ» ії®є»ј
ш±Іѕ§ пм ыч ©ђ¬ё ¬ёї¬ ђІ «®ђІ» шийтмн o питзм № ѕупчф
ђІјђЅї¬ђІ№ ¬ёї¬ ¬ё» э® ј»°ѕ»¬»ј є®±і ѕ±І» ј»°±ђ¬ Ѕђ®Ѕ«у
ѕї¬» ђІ ¬ё» ѕѕ±±ј ¬®»їі їІј ¬ё»І ђ¬ ђ »Є»І¬«їѕѕ§ »ЁЅ®»¬у
»јт юё» ј»¬»®іђІї¬ђ±І ±є э® ђІ ѕѕ±±ј Ѕ±«ѕј ѕ» «»є«ѕ є±®
јђї№І±ђІ№ ±¬»±°±®±ђф ©ёђѕ» ђ¬ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ «®ђІ»
Ѕ±«ѕј ѕ» ®»ѕї¬»ј ¬± ¬ё» ј»Ѕ®»ї»ј ®»Іїѕ є«ІЅ¬ђ±І ђІ
»ѕј»®ѕ§ °±°«ѕї¬ђ±Іт

ЮїЅє№®±«Іјж ¬ё» °ї¬ ор §»ї® ёї ѕ»»І їІ »Ё°ѕ±у
ђ±І ђІ ¬ё» ђІ¬®±ј«Ѕ¬ђ±І ±є »єє»Ѕ¬ђЄ» Ѕ§¬±¬ї¬ђЅ ї№»І¬ є±®
¬®»ї¬ђІ№ іїѕђ№ІїІ¬ јђ»ї»т э»Є»®їѕ Ѕ§¬±¬ї¬ђЅ ј®«№ ёїЄ»
ѕ»»І ё±©І ¬± ѕ» і«¬ї№»ІђЅф ¬»®ї¬±№»ІђЅ їІј Ѕї®ЅђІ±у
№»ІђЅ ђІ »Ё°»®ђі»І¬їѕ §¬»іт ч»јђЅїѕ ¬їєє ђ °±¬»Іу
¬ђїѕѕ§ »Ё°±»ј ¬± ї ©ђј» °»Ѕ¬®«і ±є їІ¬ђІ»±°ѕї¬ђЅ ј®«№
ђІ Ѕ±іѕђІї¬ђ±І І±¬ «»ј ђІ ¬ё»®ї°§ їѕ¬ё®±«№ё ђІ ђ№Іђєу
ђЅїІ¬ѕ§ ѕ±©»® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±Іт

Мё» їђі ±є ¬ё» ¬«ј§ ©ї ¬± ђІЄ»¬ђ№ї¬» ©ё»¬ё»®
±ІЅ±ѕ±№§ ©±®є»® ї®» ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕѕ§ »Ё°±»ј ¬± їІ¬ђІу
»±°ѕї¬ђЅ ј®«№ ѕ§ і»ї«®ђІ№ °ѕї¬ђІ«і «®ђІї®§ Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І «»ј ї ії®є»®т

Рї¬ђ»І¬ їІј і»¬ё±јж ¬ё» »Ё°±»ј №®±«° Ѕ±Іђ¬»ј
±є І«®»ф °ёї®іїЅ§ ¬»ЅёІђЅђїІ їІј °ёї®іїЅђ¬ф ёїІу
јѕђІ№ їІ¬ђІ»±°ѕї¬ђЅ ј®«№ є±® ї¬ ѕ»ї¬ ±І» і±І¬ёт юё»
Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° Ѕ±Іђ¬»ј ±є і»јђЅїѕ ©±®є»® ©ё± ёїј
І»Є»® ѕ»»І ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕѕ§ »Ё°±»ј ¬± єІ±©І Ѕї®ЅђІ±№»Іу

нфъчътфомч шъщфяъэфщт ъс ъооѐымяфъщмч рѓыъюѐэр яъ оєяъюямяфо
пэѐтю ђфяу ычмяфщѐш

Ът Ь»Ѕёїі°ф Кт Уї®ђІ«¬¬ђуФђѕ»®№»ф Ьт Фїіђїѕѕ»

о»°є®¬і»І¬ ±є щЅЅ«°є¬·±Ієґ т»єґ¬ёф рєЅ«ґ¬7 ј» ч7ј»Ѕ·І»флп ®«» н±№ІєЅЇуфє§ф лппрр ы»·іф р®єІЅ»т пуіє·ґ и

є®»ј»®·Ѕтј»Ѕёєі°к«І·Єу®»·ітє®

ђЅ «ѕ¬їІЅ»т пїЅё °»®±І ©ї ђІ¬»®Єђ»©»јт юё» Ї«»у
¬ђ±І Ѕ±Є»®»ј ї ј»¬їђѕ ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕф і»јђЅїѕ їІј єїіђѕ§
ёђ¬±®§ф їІј їјЄ»®» »єє»Ѕ¬ ±«¬ѕ®»їєт р®»Ї«»ІЅ§ ±є
ёїІјѕђІ№ Ѕ§¬±¬ї¬ђЅ ј®«№ ©ї »Єїѕ«ї¬»јт цї¬ ђІє±®іїу
¬ђ±І ђІЅѕ«ј» ¬ё» ¬§°» ±є °®±¬»Ѕ¬ђЄ» і»ї«®» «»јт

О»«ѕ¬ж °ѕї¬ђІ«і ©ї ђІЅѕ«ј»ј ђІ ¬©± ±є ¬ё» є±«® і±¬
є®»Ї«»І¬ѕ§ «»ј ј®«№т лІ »ѕ»Єї¬»ј ѕ»Є»ѕ ±є «®ђІї®§ °ѕї¬ђу
І«і шрткн k№с№ Ѕ®»ї¬тч ©ї є±«Іј ђІ ±І» »Ё°±»ј ©±®є»®ф
їІј І±І» ђІ ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°т ш± ®»ѕї¬ђ±Іёђ° ©»®»
±ѕ»®Є»ј ѕ»¬©»»І ¬ё» »ЁЅ®»¬ђ±І ®ї¬» їІј ¬ё» єђІј ±є їЅ¬ђЄу
ђ¬§ф ¬ё» є®»Ї«»ІЅ§ ±® ¬ё» ј«®ї¬ђ±І ±є ёїІјѕђІ№ Ѕ§¬±¬ї¬ђЅ
ј®«№ф ±® ¬ё» »ЁЅ®»¬ђ±І ®ї¬» їІј ¬ё» «» ±є №ѕ±Є» ±® іїєт

Э±ІЅѕ«ђ±Іж ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕ «®Є»ђѕѕїІЅ» ±є ё»їѕ¬ё Ѕї®»
©±®є»® ђ ±є¬»І ђІЅ±Іђ¬»І¬т юё» ѕђ±і±Іђ¬±®ђІ№ «ђІ№
°ѕї¬ђІ«і ±® ±¬ё»® і»¬ё±ј ђ ђі°ѕ»ф єї¬ їІј »ѕ»Ѕ¬ђЄ»т
эђІЅ» »Є»І Є»®§ ѕ±© »Ё°±«®» ѕ»Є»ѕ ії§ ®»«ѕ¬ ђІ ї ё»їѕ¬ё
ёї¦ї®јф ёђ№ё »Іђ¬ђЄђ¬§ ѕ§ і»¬їѕ ј±ї№» ђ ®»Ї«ђ®»јт

у®±І ј»єђЅђ»ІЅ§ ђ ї Є»®§ ©ђј»°®»їј Ѕ±Іјђ¬ђ±І ¬ёї¬
ѕ»їј ¬± їІ»іђїф °ї®¬ђЅ«ѕї®ѕ§ ђІ Є«ѕІ»®їѕѕ» №®±«° ±є

©±і»І ђІ ¬ё» ®»°®±ј«Ѕ¬ђЄ» ї№»ф Ѕёђѕј®»І їІј ©±®єђІ№
їј«ѕ¬ іїѕ»т лІ»іђї °®±ј«Ѕ» ¬»і°±®ї®§ їІј »Є»І ѕ±І№

фэъщ фщ шфщрэмч оъшыъюфяфъщ ъс тэмююуъыырэ НРШЫТЯОЧЛУ

РЛОРЯОЯНЭЫТН оётф рпфнчр фщюроя фщ эѐэмч оъшшѐщфяфрю ъс шрѓфоъ

пф о Кт У»ѕ±фо Ут Эё?Є»¦ф п От Эїђѕѕїф п От Ь3ї¦ф н Ят О»§»

пюІ·Є»®·јєј л«¬-І±іє ч»¬®±°±ґ·¬єІє › ётф ч7Ё·Ѕ±й оюІ·Є»®·јєј л«¬-І±іє ј»ґ п¬єј± ј» ч±®»ґ±й нмльр ј» ч7Ё·Ѕ±т
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ѕї¬ђІ№ є«ІЅ¬ђ±Іїѕ ј»єђЅђ¬ ¬ёї¬ ї®» їІ ±ѕ¬їЅѕ» ¬± »ѕєу
є«ѕєђѕѕі»І¬ їІј ±Є»®їѕѕ ј»Є»ѕ±°і»І¬т лІђіїѕ °®±ј«Ѕ¬
°®±Єђј» ё»і ђ®±І ®»їјђѕ§ їѕ±®ѕїѕѕ»ф І±І ё»і ђ®±І є®±і
°ѕїІ¬ ±«®Ѕ» ђ і«Ѕё ѕ» їѕ±®ѕїѕѕ»ф ё±©»Є»® ђє є±±ј
ђ ®ђЅё ђІ ѐђ¬їіђІ н їЅ±®ѕђЅ їЅђј їІј Ѕ±І«і»ј ї¬ ¬ё»
їі» ¬ђі»ф їѕ±®°¬ђ±І ЅїІ ѕ» »ІёїІЅ»јт уІ¬»®Є»І¬ђ±І
¬®ї¬»№ђ» ї№їђІ¬ ђ®±І іїѕІ«¬®ђ¬ђ±І ї®»ж ђ®±І јђ®»Ѕ¬ «°у
°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ±є Є«ѕІ»®їѕѕ» °±°«ѕї¬ђ±Іф є±®¬ђєђЅї¬ђ±І ±є
Ѕ±іі±І є±±ј їІј јђ»¬ї®§ ђі°®±Є»і»І¬т э«°°ѕ»і»І¬їу
¬ђ±І ©ђ¬ё °ёї®іїЅ±ѕ±№ђЅїѕ °®»°ї®ї¬ђ±І їІј є±±ј є±®¬ђєђу
Ѕї¬ђ±І ђІ іїІ§ Ѕї» ї®» І±¬ їЄїђѕїѕѕ» ¬± їѕѕ ђ®±І ј»єђу
Ѕђ»І¬ ђІјђЄђј«їѕф Ѕ±іі«Іђ¬ђ»ф їІј °±°«ѕї¬ђ±І ђІ ч»Ёу
ђЅ±т у®±Іф їІїѕ§¦»ј ђІ №®їё±°°»® Н°ё»Ії®·«і °«®у
°«®їЅ»І нётф ѕ§ ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬»®
©їж потпр і№спрр№ ±є ј®§ їі°ѕ»т у®±І ѕђ±їЄїђѕїѕђѕђ¬§

ђ ¬ё» їі±«І¬ їѕ±®Є»ј є®±і є±±ј їІј ђ¬ ЅїІ Єї®§ є®±і
ии пы ¬± кк лрыф ё±©»Є»® ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ¬ёї¬ ђ
їѕ±®Є»ј ј»°»Іј ±І ¬ё» Ії¬«®» ±є ¬ё» јђ»¬ їІј ±І
®»№«ѕї¬±®§ і»ЅёїІђі ђІ ¬ё» ђІ¬»¬ђІїѕ і«Ѕ±ї ¬ёї¬
®»єѕ»Ѕ¬ ¬ё» ѕ±ј§ І»»ј є±® ђ®±Іф І»Є»®¬ё»ѕ» їЄ»®ї№»
ь»Ѕ±іі»Іј»ј ођ»¬ї®§ лѕѕ±©їІЅ» ьол ї®» пр і№ є±®
Ѕёђѕј®»І ¬± пл і№ є±® їј«ѕ¬ф Ѕ±І»Ї«»І¬ѕ§ ±і» ђІ»Ѕ¬
јїђѕ§ ђІ¬їє» ЅїІ Ѕ±Є»® ё«іїІ І»Ѕ»ђ¬ђ»т юё»§ ї®»
їЄїђѕїѕѕ» ±Іѕ§ є®±і ф«І» ¬± фїІ«ї®§ф їІј ї®» °®»°ї®»ј є±®
¬±®ї№»ф ¬±ї¬»ј ©ђ¬ё Ѕђ¬®ђЅ їЅђј шѕ»і±Іч їІј їѕ¬т ођ»¬ї®§
ђі°®±Є»і»І¬ф ѕ§ іђЅ®±І«¬®ђ»І¬ ј»єђЅђ»І¬ №®±«° ±є °±°у
«ѕї¬ђ±І ђІ ј»Є»ѕ±°ђІ№ Ѕ±«І¬®ђ»ф ©ђ¬ё №®їё±°°»® ђІу
Ѕ®»ї» їЄїђѕїѕђѕђ¬§ф їІј Ѕ±І«і°¬ђ±І ±є ®ђЅё ђ®±І є±±јт
уІ»Ѕ¬ і«¬ ѕ» °®±і±¬» ї є±±ј¬«єє їі±І№ °»±°ѕ» ї¬
®ђєт

ЮїЅє№®±«Іјж т»®»јђ¬ї®§ ё»і±Ѕё®±ії¬±ђ ђ ±І»
±є ¬ё» і±¬ Ѕ±іі±І ђІ№ѕ» №»І» јђ±®ј»® ђІ ђІјђЄђј«їѕ
±є н»ѕ¬ђЅ ±® І±®¬ё»®І п«®±°»їІ їІЅ»¬®§т ч«¬ї¬ђ±І ђІ
¬ё» №»І» трп ®»«ѕ¬ ђІ »ЁЅ»ђЄ» ђ®±І «°¬їє» їІј
ј»°±ђ¬ђ±І ђІ іїІ§ ±®№їІ їІј ¬ђ«»т м»Ѕї«» ±є
»Єђј»ІЅ» ±є ђ®±І ј§і»¬їѕ±ѕђі ђІ ъо ¬ё»®» ђ ї ¬®±І№
®ї¬ђ±Іїѕ» є±® ѕ±±єђІ№ ї¬ трп і«¬ї¬ђ±І ђІ ъот

Яђіж ю± ј»¬»®іђІ»сЅ±і°ї®» ¬ё» є®»Ї«»ІЅђ» ±є ¬ё»
¬©± і±¬ Ѕ±іі±І трп і«¬ї¬ђ±І шноиоѓ їІј ткноч ђІ
ђІјђЄђј«їѕ ©ђ¬ё єїіђѕђїѕ ±® °±®їјђЅ ъо їІј ё»їѕ¬ё§ І±®у
іїѕф ©ђ¬ёс©ђ¬ё±«¬ Ѕ±Іђј»®ї¬ђ±І ±є »Ё їІј «ѕѓ»Ѕ¬ ї№»т

У»¬ё±јж мѕ±±ј їі°ѕ» ©»®» ±ѕ¬їђІ»ј є®±і ик
э©»јђё ъо °ї¬ђ»І¬ шмны є»іїѕ»ф і»їІ ї№» йр §»ї®
ѕ®їІ№» лр ¬± зр §»ї®і їІј лйы іїѕ»ф і»їІ ї№» кн §»ї®
ѕ®їІ№» мн ¬± из §»ї®іч їІј пой №»±№®ї°ёђЅїѕѕ§ ії¬Ѕё»ј
Ѕ±І¬®±ѕ шлры є»іїѕ» їІј лры іїѕ»ф і»їІ ї№» ни §»ї®

ымэцфщюъщ пфюрмюр мщп урэрпфямэє уршъоуэъшмяъюфю шѐямяфъщю

фщ м юђрпфюу юмшычр

пф о Нёт У±їѕ»іф н УтЦт Н±і»®Єђѕѕ»ф пф о Фт СђЮ®ђ»Іф н Ят Т№ф н Нёт Шїї»ф пф о Ут Ыт Р»®Ѕ§

п о»°є®¬і»І¬ ±є ъё§·±ґ±№§ф юІ·Є»®·¬§ ±є э±®±І¬±ф э±®±І¬± щшф нєІєјє чль плий о ш»«®±№»І»¬·Ѕ цєѕ±®є¬±®§ф ь«®®»§ ъґєЅ»

н»І¬®»ф о ь«®®»§ ъґєЅ»ф э±®±І¬± щш нєІєјє чль оной н о»°є®¬і»І¬ ±є ч»ј·Ѕєґ с»І»¬·Ѕ инз ч»ј·Ѕєґ ьЅ·»ІЅ» м«·ґј·І№ф

юІ·Є»®·¬§ ±є лґѕ»®¬єф пјі±І¬±І лцэл нєІєјєф экс отйт

ѕ®їІ№» ор ¬± кл §»ї®ічт юё» °ї¬ђ»І¬ ©»®» «ѕјђЄђј»ј
ђІ¬± ¬ё±» ©ђ¬ё ђјђ±°ї¬ёђЅ ъо їІј ¬ё±» ©ђ¬ё ї єїіђѕ§
ёђ¬±®§ ±є ъот ошл є®±і ѕѕ±±ј їі°ѕ» ©»®» Ѕ®»»І»ј
є±® ноиоѓ їІј ткнот л±Ѕђї¬ђ±І ©»®» »Єїѕ«ї¬»ј
«ђІ№ нёђуЇ«ї®» їІїѕ§ђт

О»«ѕ¬ж ь»ѕї¬ђЄ» ¬± »Ёуії¬Ѕё»ј Ѕ±І¬®±ѕф ¬ё»®»
©»®» ¬®»Іј є±® ткно ¬± ѕ» ±Є»®®»°®»»І¬»ј ђІ ъо іїѕ»
їІј є±® ноиоѓ ¬± ѕ» «Іј»®®»°®»»І¬»ј ђІ ъо є»іїѕ»т уІ
ъо °ї¬ђ»І¬ «Іј»® ¬ё» ї№» ±є лл §»ї®ф ¬ё» є®»Ї«»ІЅ§ ±є
¬ё±» ©ђ¬ё ±І» ±® ¬©± ткно і«¬ї¬ђ±І ©ї ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§
№®»ї¬»® ђІ ¬ё±» ±Є»® ї№» лл ш° й ртрнйчф їІј ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§
№®»ї¬»® ¬ёїІ ђІ ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ ш° й ртрпчт юё»» »єє»Ѕ¬ ©»®»
ї°°ї®»І¬ ђІ °ї¬ђ»І¬ ©ђ¬ё ±® ©ђ¬ё±«¬ ї єїіђѕ§ ёђ¬±®§ ±є ъот

Э±ІЅѕ«ђ±Іж трп і«¬ї¬ђ±І є®»Ї«»ІЅђ» ђІ ъо ї®»
ј»°»Іј»І¬ «°±І »Ё їІј ї№»т ткно ії§ ѕ» ї °®»јђ°±ђІ№
®ђє єїЅ¬±® є±® ъо °ї®¬ђЅ«ѕї®ѕ§ є±® іїѕ» «Іј»® ї№» ллт

т»®»јђ¬ї®§ ё»і±Ѕё®±ії¬±ђ шттч ђ ї јђ±®ј»® їу
±Ѕђї¬»ј ©ђ¬ё °®±№®»ђЄ» ђ®±І ±Є»®ѕ±їј їІј ј»°±ђ¬ђ±І
ђІ і«ѕ¬ђ°ѕ» ±®№їІт  у¬ ђ ¬ё» і±¬ Ѕ±іі±І ђІё»®ђ¬»ј
ђІ№ѕ» №»І» јђ±®ј»® ђІ °»±°ѕ» ±є І±®¬ё»®І їІј ©»¬»®І
п«®±°»їІ ј»Ѕ»І¬т  лѕ±«¬ иры ±є ђІјђЄђј«їѕ ±є п«®±у
°»їІ ј»Ѕ»І¬ ©ђ¬ё тт ї®» ё±і±¦§№±« є±® ї Ѕ§¬»ђІ»у¬±у
¬§®±ђІ» «ѕ¬ђ¬«¬ђ±І шноиоѓч ђІ ¬ё» №»І» І±© Ѕїѕѕ»ј
трпт  юё» є«ІЅ¬ђ±І ±є трп °®±¬»ђІф ї іїѓ±® ёђ¬±Ѕ±іу

°ї¬ђѕђѕђ¬§ Ѕѕї ууѕђє» ¬®їІі»іѕ®їІ» °®±¬»ђІф ёї І±¬
ѕ»»І є«ѕѕ§ »ѕ«Ѕђјї¬»јт л іїѓ±® °«¦¦ѕ» ђ ©ё§ °±°«ѕї¬ђ±І
є®»Ї«»ІЅђ» ±є трп і«¬ї¬ђ±І ї®» ± ёђ№ё ©ё»І ¬ё»
Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є тт ђ єІ±©І ¬± ѕ» ї±Ѕђї¬»ј ©ђ¬ё ®»ј«Ѕ»ј
ѕђє» »Ё°»Ѕ¬їІЅ§т ё» ёїЄ» Ѕї®»є«ѕѕ§ Ѕ±Іђј»®»ј ¬ё» °±у
ђѕѕ» ±®ђ№ђІ ±є ттф їІј °®±°±» ¬ёї¬ Ѕ»®¬їђІ їѕ¬»®ї¬ђ±І
ђІ трп ё»ѕ° ¬ё» ѕ±ј§ ¬± ј»є»Іј ђ¬»ѕє ї№їђІ¬ °ї¬ё±№»Іт
юё®»» Ѕ±І»Ї«»ІЅ» ±є ¬ё» ноиоѓ і«¬ї¬ђ±І ї®» ѕїЅє ±є

оъѐчп рыфпршфо ымяуътрщфо юрчрояфъщ шрыюч нр мщ рѓычмщмяфъщ

съэ урэрпфямэє уршъоуэъшмяъюфюл

пф о Нёт У±їѕ»іф пф оф н УтЫт Р»®Ѕ§ф п Мт Х®«Ѕєф м ОтОт Щ»ѕѕї®¬

п о»°є®¬і»І¬ ±є ъё§·±ґ±№§ф юІ·Є»®·¬§ ±є э±®±І¬±ф э±®±І¬±ф щІ¬є®·± нєІєјє чль плий о ш»«®±№»І»¬·Ѕ цєѕ±®є¬±®§ф ь«®®»§

ъґєЅ» н»І¬®»ф о ь«®®»§ ъґєЅ»ф э±®±І¬±ф щІ¬є®·±ф нєІєјє чль оной н о»°є®¬і»І¬ ±є щѕ¬»¬®·Ѕ ъ с§Іє»Ѕ±ґ±№§ф юІ·Є»®·¬§ ±є

э±®±І¬±ф щІ¬є®·±ф нєІєјєй м о»°є®¬і»І¬ ±є цєІ№«є№»ф ц·¬»®є¬«®» єІј ц·І№«·¬·Ѕф ђ±®µ юІ·Є»®·¬§ф э±®±І¬±ф нєІєјєт
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НЫННСТ л

»Ё°®»ђ±І ±є трп ±І ¬ё» Ѕ»ѕѕ«ѕї® «®єїЅ»ф ї ѕ±©»®»ј ђ®±І
ѕ»Є»ѕ ђІ іїЅ®±°ёї№»ф їІј їІ ђІЅ®»ї»ј ®ї¬» ±є Ѕѕ»ї®їІЅ»
±є ђ®±І є®±і ¬ё» ђІ¬»¬ђІїѕ ѕ«і»Іт  юё»» ЅёїІ№» Ѕ±«ѕј
Ѕ±Іє»® °®±¬»Ѕ¬ђ±І ї№їђІ¬ Ѕ»®¬їђІ °ї¬ё±№»І »ї®ѕ§ ђІ ѕђє»
ѕ»є±®» ђ®±І ±Є»®ѕ±їј ±ЅЅ«® ѕ§ ®»ј«ЅђІ№ ¬ё» °ї¬ё±№»ІђЅу
ђ¬§ ±є ђІє»Ѕ¬ђЄ» ї№»І¬ ¬ёї¬ ј»°»Іј «°±І ¬ё» їЄїђѕїѕђѕђ¬§

±є ђ®±І ¬± °®±ѕђє»®ї¬» їІј ђІє»Ѕ¬ ¬ё» ё«іїІ ё±¬т  р«®¬ё»®у
і±®»ф ¬ё» ноиоѓ і«¬ї¬ђ±І іђ№ё¬ ёїЄ» ѕ»»І »ѕ»Ѕ¬»ј є±®
ј«®ђІ№ ¬ё» п«®±°»їІ °ѕї№«» Ѕї«»ј ѕ§ ѓ»®ђІђї °°т
їІј ±¬ё»® °ї¬ё±№»І ѕ»Ѕї«» ±є ¬ё» Ѕ±Іє»®®»ј ®»ђ¬їІЅ»
¬± ђІє»Ѕ¬ђ±Іф ђт»тф ѕ§ п°ђј»іђЅ ъї¬ё±№»ІђЅ э»ѕ»Ѕ¬ђ±І
шпъэчт шпЁЅ»®°¬»ј є®±і ч»јђЅїѕ т§°±¬ё»»ф ђІ °®»тч

юё» чї§їІ ї®» ¬ё» ђІјђ№»І±« °±°«ѕї¬ђ±І ±є с«ї¬»у
іїѕї ©ё± ѕђЄ» ђІ ¬ё» і±«І¬їђІ ±є ©»¬»®І с«ї¬»іїѕїф
ы«ђЅё» ъ®±ЄђІЅ»т юё» »Ѕ±І±і§ ђ і±¬ѕ§ ї№®ђЅ«ѕ¬«®їѕ їІј
¬ё» ѕђє»¬§ѕ» ђ °®ђії®ђѕ§ ї «®ЄђЄїѕ »Ёђ¬»ІЅ»т эђЁ¬§у»Є»І
±є ¬ё»» Ѕёђѕј®»І шнм іїѕ» їІј нн є»іїѕ»ч ©»®» «ѕѓ»Ѕ¬
±є ¬ёђ ¬«ј§т лІ¬ё®±°±і»¬®ђЅ і»ї«®»і»І¬ ©»®» іїј»
±є ¬ё» Ѕёђѕј®»І їІј є±±ј є®»Ї«»ІЅ§ јї¬ї ©»®» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј
є®±і ¬ё»ђ® °ї®»І¬т эїі°ѕ» ±є ¬ё» є±±ј¬«єє ©»®» °«®у
Ѕёї»ј є®±і ¬ё» ѕ±Ѕїѕ ії®є»¬ їІј їІїѕ§¦»ј є±® °ё§¬ї¬» їІј
¦ђІЅт юё» іїѓ±® јђ»¬ї®§ Ѕ±і°±І»І¬ ©»®» іїђ¦» ¬±®¬ђѕѕї
їІј ®»є®ђ»ј ѕѕїЅє ѕ»їІ ®±«¬ђІ»ѕ§ ¬ё®»» ¬ђі» ї јї§з ђІ
їјјђ¬ђ±І ±і» є®«ђ¬ф Є»№»¬їѕѕ» їІј і«Ѕё ЅїІј§ ї®» їѕ±
Ѕ±І«і»јт ч»ї¬ ђ Ѕ±І«і»ј їѕ±«¬ ±ІЅ» »їЅё ©»»є ї ї
¬»©ф ±«° ±® №®«»ѕт юё» °ё§¬ї¬»ж ¦ђІЅ і±ѕї® ®ї¬ђ± І»Ѕ»у
ї®§ ¬± «¬їђІ ё±і»±¬їђ ђ пр ±® ѕ»т л іїђ¦» ¬±®¬ђѕѕїф

ѕфщо прсфофрщоє мшъщт яур шмємщ оуфчпэрщ ъс тѐмяршмчм

Ьт Сѕ»®ѕ»їф ЮтЪт Шї®ѕїІј

э»Ёє э»Ѕё юІ·Є»®·¬§ф ц«ѕѕ±Ѕµф э»Ёє єІј т±©є®ј юІ·Є»®·¬§ф ѐєё·І№¬±Іф отнтф юьлт

ј®ђ»ј ѕ»є±®» їІїѕ§ђф ёїј ї °ё§¬ї¬»ж ¦ђІЅ і±ѕї® ®ї¬ђ± ±є
ннф Ѕ±іі»®Ѕђїѕѕ§ ЅїІІ»ј ®»є®ђ»ј ѕѕїЅє ѕ»їІ ї ЅїІІ»ј
пнф ії¬«®» ѕѕїЅє ѕ»їІ мпф ё§ѕ®ђј ©ё±ѕ» Ѕ±®І опф ±°»І
°±ѕѕђІї¬»ј ѕѕїЅє Ѕ±®І нлф їІј ±°»І °±ѕѕђІї¬»ј ©ёђ¬» Ѕ±®І
ннт юё« ¬ё» јђ»¬ї®§ Ѕ±і°±ђ¬ђ±І їѕ±І» ©±«ѕј ђІјђЅї¬»
¦ђІЅ ј»єђЅђ»ІЅ§ ђ «ІђЄ»®їѕ їі±І№ ¬ё» Ѕёђѕј®»І ±є ¬ёђ
°±°«ѕї¬ђ±Іт юё» ё»ђ№ё¬ їІј ©»ђ№ё¬ є±® ї№» ±є ѕ±¬ё ¬ё»
іїѕ» їІј є»іїѕ» Ѕёђѕј®»Іф ©ё»І Ѕ±і°ї®»ј ¬± ї лр¬ё

°»®Ѕ»І¬ђѕ» ¬їІјї®ј є±® ¬ё» ятэтф Ѕ±Ієђ®і ¬ёї¬ ѕ±¬ё ё»ђ№ё¬
їІј ©»ђ№ё¬ ±є ¬ё» Ѕёђѕј®»І ¬«јђ»ј ©»®» Ѕ±і°®±іђ»јт
юё» ђІјђЅї¬ђ±І ©ї ¬ёї¬ ¦ђІЅ ј»єђЅђ»ІЅ§ ђ ї «ІђЄ»®їѕ
°®±ѕѕ»і їі±І№ ¬ё» Ѕёђѕј®»І ±є ¬ёђ °±°«ѕї¬ђ±Іт эђІЅ» ¬ё»
їј«ѕ¬ Ѕ±І«і» ¬ё»» їі» јђ»¬ф ђ¬ ії§ ѕ» Ѕ±ІЅѕ«ј»ј
¬ёї¬ ¦ђІЅ ј»єђЅђ»ІЅ§ ђ ѕ§ єї® ¬ё» і±¬ °®»Єїѕ»І¬ ј»єђЅђ»Іу
Ѕ§ їі±І№ ¬ё» чї§їІ °±°«ѕї¬ђ±І ±є с«ї¬»іїѕїт

юё» ©»ѕѕуѕїѕїІЅ»ј јђ»¬ф ®ђЅё ђІ їѕѕ ђІјђ°»Іїѕѕ»
І«¬®ђ»І¬ ђ ±І» ±є ¬ё» єїЅ¬±® ®»°±Іђѕѕ» є±® ¬ё» ®ђ№ё¬
є«ІЅ¬ђ±ІђІ№ ±є ї Ѕёђѕјђ ±®№їІђіт р±±ј ё§°»®»Іђ¬ђЄђ¬§
ёї ї Ѕё®±ІђЅ Ѕ±«®» їІј ®»Ї«ђ®» ¬ё» ї°°ѕђЅї¬ђ±І ±є
ђІјђЄђј«їѕѕ§ »ѕ»Ѕ¬»ј »ѕђіђІї¬ђ±І јђ»¬т

у¬ ®»є»® І±¬ ±Іѕ§ ¬± ¬ё» іїђІ І«¬®ђ»І¬ ѕ«¬ їѕ±
Єђ¬їіђІ їІј ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬т

Мё» їђі ±є ¬ё» ¬«ј§ ђ ¬± ј»І±¬» ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є ¬ё»
Ѕё±»І ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ шєІф н«ф э»ч ђІ ёїђ® ±є Ѕёђѕј®»І
©ђ¬ё є±±ј їѕѕ»®№§ ї¬ ђ¬ їЅ«¬» ¬ї№»т

юё» ®»»ї®Ѕё Ѕ±Є»® ¬ё» №®±«° ±є ок Ѕёђѕј®»І ї№»ј
є®±і ±І» і±І¬ё ¬± ¬ё®»» §»ї®з і»їІ ї№» њ пл і±І¬ёт

лЅЅ±®јђІ№ ¬± ¬ё» ¬§°» ±є ЅѕђІђЅїѕ іїІђє»¬ї¬ђ±І ±є ¬ё»
ђѕѕІ»ф ¬ё» Ѕёђѕј®»І ©»®» јђЄђј»ј ђІ¬± ¬ё®»» «ѕ№®±«° ф у њ
©ё»®» ¬ё» єђІ іїІђє»¬ї¬ђ±І ј±іђІї¬»ј шплчф уу њ ©ђ¬ё ¬ё»
°®»ЄїђѕђІ№ јђ№»¬ђЄ» іїІђє»¬ї¬ђ±І шкчф їІј ууу њ ©ђ¬ё ¬ё»
°®»ј±іђІїІЅ» ±є ®»°ђ®ї¬±®§ §¬»і іїІђє»¬ї¬ђ±І шлчт

яур оъщярщя ъс яур оуъюрщ яэмор рчршрщяю фщ умфэ ъс оуфчпэрщ

ђфяу съъп мччрэтє

п ЦтЬт у ф п УтЦт Рђ±¬®±©єїуЬ»°¬їф о Ут Ю±®ї©єїф
н Ут ХїЅ¦ії®єђф п От Уї®єђ»©ђЅ¦

п о»°є®¬і»І¬ ±є лЁ·±ґ±№§ ч»ј·Ѕєґ лЅєј»і§ ·І Ю·їm§¬±µф плуойм ѐє¦§І№¬±І ь¬®»»¬ пйф ъ±ґєІјй оо»°є®¬і»І¬ ±є м®±іє¬±ґ±№§

ч»ј·Ѕєґ лЅєј»і§ ·І Ю·їm§¬±µф н эё» ууу®ј о»°є®¬і»І¬ ±є ъє»ј·є¬®·Ѕ ч»ј·Ѕєґ лЅєј»і§ ·І Ю·їm§¬±µф плуойм ѐє¦§І№¬±І

ь¬®»»¬ пйф ъ±ґєІјт

юё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° Ѕ±Іђ¬»ј ±є оп ё»їѕ¬ё§ Ѕёђѕј®»І ±є
¬ё» їі» ї№»т юё» Ѕ±І¬»І¬ ±є ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ ђІ ¬ё» ёїђ® ±є
Ѕёђѕј®»І ©ї ј»І±¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» «ї№» ±є ї¬±іђЅ їѕ±®°у
¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§ і»¬ё±јт

Мё» ®»«ѕ¬ ±є ¬ё» ®»»ї®Ѕё › ђ¬ ©ї °®±Є»ј ¬ёї¬ ¬ё»
їЄ»®ї№» Ѕ±І¬»І¬ ±є ¦ђІЅ ђІ ¬ё» ёїђ® ±є ок ¬»¬»ј Ѕёђѕј®»І
©ї пмктпз №с№ф ђІ ¬ё» «ѕ№®±«° у њ пмктлкф уу њ
плотпф ууу њ пнртно №с№ ї Ѕ±і°ї®»ј ¬± ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ
№®±«° њ поити №с№т

юё» їЄ»®ї№» Ѕ±І¬»І¬ ±є Ѕ±±°»® ђІ ¬ё» ёїђ® Ѕёђѕј®»І
©ђ¬ё є±±ј їѕѕ»®№§ ©ї питипл №с№ їІј »ѕ»Іђ«і ©ї
ртки №с№т юё» їЄ»®ї№» Ѕ±І¬»І¬ ±є Ѕ±±°»® ђІ ¬ё» ёїђ® ±є
Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° ©ї пптзо №с№ ш°ииртрррпч їІј »ѕ»Іђу
«і ©ї ртмпр №с№ ш°ииртрррпчт

Э±ІЅѕ«ђ±Іж юё» Ѕ±І¬»І¬ ±є Ѕ±°°»® їІј »ѕ»Іђ«і ђІ
¬ё» ёїђ® ±є Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё їѕѕ»®№§ ©ї ёђ№ё»® ©ђ¬ё ®»є»®у
»ІЅ» ¬± ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°т
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єђІЅ °ѕї§ їІ ђі°±®¬їІ¬ ®±ѕ» ђІ І»«®±¬®їІіђђ±І їІј
ђІ ±¬ё»® §¬»і ±є ѕђЄђІ№ ±®№їІђіт уІ ®»Ѕ»І¬ §»ї®ф ¬ё»
®±ѕ» ±є ¦ђІЅ ђІ ј»°®»ђ±І ёї ї¬¬®їЅ¬»ј ¬ё» ї¬¬»І¬ђ±І ±є
®»»ї®Ѕё»®т юё» є±ѕѕ±©ђІ№ єїЅ¬±®ф їі±І№¬ ±¬ё»®ф ёїЄ»
ѕ»»І ±ѕ»®Є»јж пт ђІ ё«іїІ њ ї ј®±° ђІ ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
±є ¦ђІЅ ђІ ¬ё» °ѕїії ±є °»®±І «єє»®ђІ№ є®±і ј»°®»ђ±Із
от ђІ їІђіїѕ ©ђ¬ё »Ё°»®ђі»І¬їѕѕ§ ђІј«Ѕ»ј ј»°®»ђ±І њ
¬ё» їІ¬ђуј»°®»їІ¬ їЅ¬ђЄђ¬§ ±є ¦ђІЅ ёї ѕ»»І ј»і±І¬®ї¬»јт

юё» їђі ±є ¬ё» ©±®є ђ ¬± ј»¬»®іђІ» ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є
¦ђІЅ ђІ їі°ѕ» ±є ѕ®їђІ шє®±І¬їѕ ѕ±ѕ» Ѕ±®¬»Ёф ёђ°°±Ѕїіу
°«ф Ѕ»®»ѕ»ѕѕ«іч ¬їє»І є®±і ¬ё» ѕ±јђ» ±є °»®±І ©ё±
ёїЄ» Ѕ±ііђ¬¬»ј «ђЅђј»ф їІј ¬ё»І ¬± ї» ©ё»¬ё»®
ј»°®»ђ±І ђІєѕ«»ІЅ» ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ їІј јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ±є ¬ёђ
»ѕ»і»І¬ ђІ ¬ё» ¬«јђ»ј їІї¬±іђЅїѕ ¬®«Ѕ¬«®» ±є ¬ё» ѕ®їђІт

юё» ©±®є ђ ї °®»ѕђіђІї®§ ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±Іт пм °»®±І
©»®» ¬«јђ»јф ±є ©ё±і и ёїј Ѕ±ііђ¬¬»ј «ђЅђј» їІј к ёїј

яур оъщярщя ъс ѕфщо фщ нэмфщ фщ омюрю ъс юѐфофпр шм ыэрчфшфщмэє юяѐпєч

о Щт Т±©їєф п Йт Рђ»є±¦»©єђф п Хт Нїјѕђєф н Ът М®»ѕї

пуІ¬·¬«¬» ±є р±®»І·Ѕ ы»»є®Ѕёф х®єµ-©ф ъ±ґєІјй оцєѕ±®є¬±®§ ±є ыєј·±ґ·№єІј ы»»є®Ѕёф н±ґґ»№·«і ч»ј·Ѕ«і фє№·»ґґ±І·єІ

юІ·Є»®·¬ф х®єµ-©ф ъ±ґєІјй уІ¬·¬«¬» ±є ъёє®ієЅ±ґ±№§ ъ±ґ·ё лЅєј»і§ ±є ьЅ·»ІЅ»ф х®єµ-©ф ъ±ґєІјй нр±®»І·Ѕ ч»ј·Ѕ·І»

о»°є®¬і»І¬ф н±ґґ»№·«і ч»ј·Ѕ«іф фє№·»ґґ±І·єІ юІ·Є»®·¬§ф х®єµ-©ф ъ±ґєІјт

јђ»ј ±є ±¬ё»® Ѕї«» шЅ±І¬®±ѕ №®±«°чт о»¬»®іђІї¬ђ±І ±є
¦ђІЅ ©ї Ѕї®®ђ»ј ±«¬ ѕ§ ¬ё» і»¬ё±ј ±є єѕїі» ї¬±іђЅ
їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§ є±ѕѕ±©ђІ№ іђЅ®±©їЄ» јђ№»¬ђ±Іт

юё» їЄ»®ї№» Ѕ±І¬»І¬ ±є ¦ђІЅ ©ї ѕ±©»® ђІ °»®±І
©ё± ёїј Ѕ±ііђ¬¬»ј «ђЅђј» ш¬ё» №®»ї¬»¬ јђєє»®»ІЅ» ©ї
їЅ»®¬їђІ»ј ђІ ¬ё» Ѕ»®»ѕ»ѕѕ«ічт юё» їЄ»®ї№» Ѕ±І¬»І¬ ±є
¦ђІЅ ѕіђЅ®±№®їі °»® №®їіі ђІ ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° їІј
¬«јђ»ј №®±«° ©їж ђІ ¬ё» Ѕ»®»ѕ»ѕѕ«і њ потп їІј зтйз ђІ
¬ё» є®±І¬їѕ ѕ±ѕ» Ѕ±®¬»Ё њ прти їІј зтмз ђІ ¬ё» ёђ°°±Ѕїіу
°« њ пптр їІј пртй ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т

юё» ±ѕ¬їђІ»ј ®»«ѕ¬ ії§ ђІјђЅї¬» ¬ё» °±ђѕѕ» ®±ѕ»
±є ¦ђІЅ ђІ ¬ё» °§Ѕё±°ї¬ё±ѕ±№§ ±є «ђЅђј» шђІЅѕ«јђІ№
ј»°®»ђ±Ічт юёђ Ѕ±ІЅѕ«ђ±І ё±«ѕјф ё±©»Є»®ф ѕ» ¬®»ї¬у
»ј ї ї °®»ѕђіђІї®§ Ѕ±ІЅѕ«ђ±Іф ѕ»Ѕї«»ф їі±І№¬ ±¬ё»®
®»ї±Іф ѕ±¬ё ¬ё» №®±«° ±є ¬«јђ»ј °»®±І їІј ¬ё»
Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° ©»®» іїѕѕт

ЮїЅє№®±«Іјж у¬ ђ єІ±©Іф ¬ёї¬ іђЅ®±»ѕ»і»І¬ шчпч
°ѕї§ їІ ђі°±®¬їІ¬ ®±ѕ» ђІ ¬ё» є«ІЅ¬ђ±І ±є ѕђЄђІ№ ±®№їІђі
їІј °ї®¬ђЅђ°ї¬» ђІ ¬ё» іїѓ±®ђ¬§ ±є ѕђ±Ѕё»іђЅїѕ °®±Ѕ»»т
уІїј»Ї«ї¬» ђІ¬їє» ±є чп ії§ ®»«ѕ¬ ђІ ђіѕїѕїІЅ» ±є
іђІ»®їѕ »ЁЅёїІ№» шіђЅ®±»ѕ»і»І¬±»ч ±є Єї®ђ±« ђІ¬»Іу
ђ¬§ їІј ј»№®»»т о«» ¬± «ІђЇ«» їІї¬±іђЅ±у°ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ
є»ї¬«®»ф ї Ѕёђѕјђ і»¬їѕ±ѕђі ђ і±®» «ѕѓ»Ѕ¬ ¬± ¬ё» ®ђє
±є чп ђіѕїѕїІЅ»т юёђ ђіѕїѕїІЅ» ії§ Ѕї«» ђ№ІђєђЅїІ¬
ЅёїІ№» ђІ ¬ё» Ѕёђѕјђ ±Є»®їѕѕ ё»їѕ¬ё ¬ї¬«т

Яђіж ю± »¬ђії¬» ¬ё» °®»Єїѕ»ІЅ» ±є іђЅ®±»ѕ»і»Іу
¬±» їі±І№ Ѕёђѕј®»І є®±і ђІј«¬®ђїѕ ї®»ї ш»т№т ѐѕїјђу
Є±¬±єчз ¬± ®»Є»їѕ ¬ё» Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І ѕ»¬©»»І ё»їѕ¬ё °ї®їіу
»¬»® їІј ¬ё» ј»№®»» ±є іђЅ®±»ѕ»і»І¬ ё±і»±¬їђз ¬±
№ђЄ» ї Ѕђ»І¬ђєђЅ ѕїђ їІј ї°°ѕ§ ¬ё» Ѕ±®®»Ѕ¬ђ±І і»¬ё±јт

У»¬ё±јж мђ±ђІјђЅї¬ђ±І і»¬ё±ј шј»¬»Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё»
ѕ»Є»ѕ ±є ѕ»їј шъѕчф Ѕїјіђ«і шнјчф Ѕё®±іђ«і шн®чф
іїІ№їІ»» шчІчф їѕ«іђІ«і шлѕчф Ѕ±°°»® шн«чф ¦ђІЅ
шєІчф їІј ђ®±І шр»ч ѕ§ ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§

оумщтрю ъс яур шфоэърчршрщя юямяѐю мщп урмчяу ъс оуфчпэрщ
чфёфщт фщ фщпѐюяэфмч мэрмю

КтТт Ф«ЅёїІђІ±Єїф ФтКт М®їІє±Єєїѓї

яґєј·Є±¬±µ ь¬є¬» ч»ј·Ѕєґ юІ·Є»®·¬§ф щ¬®·єµ±Єє лЄтф оф яґєј·Є±¬±µф кзрклрф ы«·єт

і»¬ё±јф їІј »ѕ»Іђ«і шэ»ч ѕ§ »Ё¬®їЅ¬ђ±Іуєѕ«±®±і»¬®ђЅ
і»¬ё±јф ђІ ёїђ® їІј «®ђІ»чз ЅѕђІђЅїѕ і»¬ё±јз ѕїѕ±®ї¬±®§
і»¬ё±јз їІј ¬ї¬ђ¬ђЅїѕ і»¬ё±јт

О»«ѕ¬ж рђЄ» ё«Іј®»ј їІј є±®¬§уєђЄ» Ѕёђѕј®»І є®±і
н ¬± пк §»ї® ±ѕј ©»®» «®Є»§»јт чђЅ®±»ѕ»і»І¬ ё±і»±у
¬їђ ®»«ѕ¬ђІ№ є®±і »ЁЅ»ђЄ» їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І їІјс±®
ј»єђЅђ»ІЅ§ ±є ±І» ±® »Є»®їѕ чп ©ї ®»Є»їѕ»ј ђІ йотлы
±є ¬ё» Ѕёђѕј®»Іт ч±®» ¬ёїІ ї ёїѕє ±є ¬ё±» «®Є»§»ј ёїј
їІ ђіѕїѕїІЅ» ±є о ¬± й чпт эђ№ІђєђЅїІ¬ ЅёїІ№» ђІ ¬ё»
ё»їѕ¬ё ¬ї¬« ±є ¬ё» Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё °±ѕ§ё§°»®іђЅ®±»ѕ»у
і»І¬±» Ѕ±і°ї®»ј ©ђ¬ё ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° ©»®» І±¬ђЅ»јт
юё» і±¬ є®»Ї«»І¬ ЅёїІ№» ©»®» ђІ ¬ё» јђ№»¬ђЄ»ф І»®Є±«ф
«®ђІї®§ф їІј ё»ії¬±ѕ±№ђЅ §¬»і ш°ї®їі»¬»® ±є нмнчт
ё» ёїЄ» ј»ђ№І»јф ¬»¬»ј їІј ї°°ѕђ»ј ¬ё» Ѕ±®®»Ѕ¬ђ±І
і»¬ё±ј є±® ¬ё» іђЅ®±»ѕ»і»І¬ ¬ї¬« ђіѕїѕїІЅ»т

Э±ІЅѕ«ђ±Іж пЄїѕ«ї¬ђ±І їІј Ѕ±®®»Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» іђу
Ѕ®±»ѕ»і»І¬ ¬ї¬« шј»єђЅђ»ІЅ§ф «®°ѕ« їІјс±® ђіѕїѕїІЅ»
±є чпч ђІ Ѕёђѕј®»І є®±і ђІј«¬®ђїѕ ї®»ї ђ °ї®їі±«І¬ ¬±
¬ё»ђ® ѕ±І№у¬»®і ё»їѕ¬ёт

эртѐчмэ оъщюѐшыяфъщ ъс щмсррпям съэяфсфрп сфюу юмѐор фшыэъёрю
фэъщ юямяѐю фщ мщршфо ёфрящмшрюр ђъшрщ

п Рёїі КїІ Мё«§ф о ЦїЅЇ«» Ю»®№»®ф н Ф»Ії ЬїЄђј±Іф п Т№«§»І Э±І№ ХёїІф
п Т№«§»І Мёђ Фїіф п Т№«§»І И«їІ ТђІёф м Цїі» Ьт Э±±єф н ОђЅёї®ј Ът Ш«®®»ѕѕф

п Шї Ш«§ Хё±ђ
пшє¬·±Ієґ уІ¬·¬«¬» ±є ш«¬®·¬·±І шшушчф ми эєІ№ мє¬ т± тєІ±·ф я·»¬Ієій оуІ¬·¬«¬» ±є ы»»є®Ѕё є±® о»Є»ґ±°і»І¬ шуыочф р®єІЅ»й
нцєѕ±®є¬±®§ ±є т«ієІ ш«¬®·¬·±І шпэт ѓ«®·Ѕёчф ъщ м±Ё мймф нтуиирн ы«Ѕёґ·µ±Іф ь©·¬¦»®ґєІјй мо·Є··±І ±є т»іє¬±ґ±№§

шхючнчф нз¬ё ъ ыє·Іѕ±© м±«ґ»Єє®јф хєІє Ѕ·¬§ф хєІє ккпрнф юьлт

ЮїЅє№®±«Іјж рђё ї«Ѕ»ф ї Ѕ±Іјђі»І¬ Ѕ±І«і»ј јїђѕ§ ѕ§ ї ѕї®№» °®±°±®¬ђ±І ±є ¬ё» ѐђ»¬Іїі»» °±°«ѕї¬ђ±Іф
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НЫННСТ л

ђ ї °±¬»І¬ђїѕѕ§ «»є«ѕ є±±ј Є»ёђЅѕ» є±® ђ®±І є±®¬ђєђЅї¬ђ±Іт
Сѕѓ»Ѕ¬ђЄ»ж ю± »Єїѕ«ї¬» ¬ё» »єєђЅїЅ§ ±є шїр»поюлу

є±®¬ђєђ»ј єђё ї«Ѕ» ¬± ђі°®±Є» ђ®±І ¬ї¬« ±є їІ»іђЅ
©±і»Іт

У»¬ё±јж л ®їІј±іђ¦»јф ј±«ѕѕ» ѕѕђІј Ѕ±І¬®±ѕѕ»ј
¬®ђїѕ ђІ їІ»іђЅ ѐђ»¬Іїі»» ©±і»Іт лѕѕ ©±і»І ©»®»
»®Є»ј ї і»їѕ ѕї»ј ±І І±±јѕ» ±® ®ђЅ»ф ђЁ јї§ °»® ©»»є
«Іј»® ¬®ђЅ¬ «°»®Єђђ±Іф ©ђ¬ё пруіѕ єђё ї«Ѕ» Ѕ±І¬їђІу
ђІ№ »ђ¬ё»® пруі№ ±є ђ®±І ї шїр»поюл шс®±«°упч ±® І±
їјј»ј ђ®±І шс®±«°уочт т»і±№ѕ±ѕђІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І штѕчф
э»®«і р»®®ђ¬ђІ шэрч їІј ю®їІє»®®ђІ ®»Ѕ»°¬±® шюєьч ©»®»
»Єїѕ«ї¬»ј ї¬ ѕї»ѕђІ» шю

р
чф їє¬»® н і±І¬ё шю

н
ч їІј їє¬»®

к і±І¬ё шю
к
ч ±є ђІ¬»®Є»І¬ђ±Іт

О»«ѕ¬ж ко ©±і»І ђІ с®±«°уп їІј кй ђІ с®±«°уо
Ѕ±і°ѕ»¬»ј ¬ё» ¬«ј§т щІ їЄ»®ї№»ф пми і»їѕ ©»®» Ѕ±Іу
«і»јт тѕ ђІЅ®»ї»ј ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ђІ с®±«°уп є®±і ю

р
 ¬±

ю
к
 шъиртрррпчт эр ђі°®±Є»ј ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ђІ с®±«°уп

є®±і ѕї»ѕђІ» ¬± ю
н
 шъиртррпч їІј ¬± ю

к
 шъиртрррпчт ш±

ђ№ІђєђЅїІ¬ ЅёїІ№» ±ЅЅ«®®»ј ђІ с®±«°уот юєь ј»Ѕ®»ї»ј
ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ђІ с®±«°уп є®±і ѕї»ѕђІ» ¬± ю

н
 шъиртрррпч

їІј ¬± ю
к
 шъиртрррпчт эр ©ї ёђ№ё»® ђІ с®±«°уп ї¬ ю

н

шъиртрлч їІј ю
к
 шъиртррпч їІј юєь ©ї ѕ±©»® ђІ с®±«°у

п ї¬ ю
н
 шъиртрлч їІј ю

к
 шъиртррпч ї Ѕ±і°ї®»ј ©ђ¬ё

с®±«°уот м§ ¬ё» »Іј ±є ¬ё» ¬«ј§ф °®»Єїѕ»ІЅ» ±є їІ»іђї
штѕипор №сцч ёїј ј»Ѕ®»ї»ј ѕ§ ннтзыф ђІ с®±«°упф
®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т ъ®»Єїѕ»ІЅ» ±є ђ®±І ј»єђЅђ»ІЅ§ шэрипо №с
цч ёїј ј»Ѕ®»ї»ј ѕ§ нитйы ђІ с®±«°упз ¬ё»®» ©ї І±
ђ№ІђєђЅїІ¬ ЅёїІ№» ђІ с®±«°уот

Э±ІЅѕ«ђ±Іж ь»№«ѕї® Ѕ±І«і°¬ђ±І ±є ђ®±І є±®¬ђєђ»ј
єђё ї«Ѕ» ј«®ђІ№ куі±І¬ё ђі°®±Є»ј ђ®±І ¬ї¬« ђ№Іђєу
ђЅїІ¬ѕ§ їІј ј»Ѕ®»ї»ј ¬ё» °®»Єїѕ»ІЅ» ±є їІ»іђї ђІ ѐђ»¬у
Іїі»» їІ»іђЅ ©±і»Іт у®±І є±®¬ђєђЅї¬ђ±І ±є єђё ї«Ѕ» ђ
¬ё« ї °®±іђђІ№ ї°°®±їЅё ¬± Ѕ±І¬®±ѕ ђ®±І ј»єђЅђ»ІЅ§
їІ»іђї ђІ ѐђ»¬Іїіт

ЯЅєІ±©ѕ»ј№і»І¬ж э«°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё» шђ°°±І р±«Іу
јї¬ђ±І їІј уцэу н»І¬»® є±® т»їѕ¬ё ъ®±і±¬ђ±Іт

юё»®» ёїЄ» ѕ»»І ®»°±®¬ ±І ђІјђЄђј«їѕ Ѕї» ±є ђ№Іђєу
ђЅїІ¬ ѕ»їј ђІ¬±ЁђЅї¬ђ±І ђІ °®»№ІїІ¬ ©±і»Іт юё» Ѕї» ±є ї
№ђ®ѕ ©ё±» і±¬ё»® ђІ ¬ё» и¬ё ©»»є ±є °®»№ІїІЅ§ ї ї ®»«ѕ¬
±є ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕ »Ё°±«®» ёїј ї ѕ»їј Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ¬ё»
ѕѕ±±ј ±є ко №сјѕ ©ї ј»Ѕ®ђѕ»јт л¬ ѕђ®¬ёф ¬ё» №ђ®ѕ »Ёёђѕу
ђ¬»ј І«і»®±« Ѕ±І№»Іђ¬їѕ ј»є»Ѕ¬ф єІ±©І ї ѐлнюпьцу
§Іј®±і»т у¬ Ѕї«» ёїЄ» І±¬ §»¬ ѕ»»І јђЅ±Є»®»јт т±©у
»Є»®ф ±і» ї«¬ё±®ёїЄ» ј»Іђ»ј ¬ё» »Ёђ¬»ІЅ» ±є ї ®»ѕї¬ђ±Іу
ёђ° ѕ»¬©»»І ѕ»їј їІј Ѕ±І№»Іђ¬їѕ іїѕє±®ії¬ђ±Із ¬ё»®»у
є±®» ¬ё» °®±ѕѕ»і ®»Ї«ђ®» є«®¬ё»® ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±Іт

Сѕѓ»Ѕ¬ђЄ»ж юё» їђі ±є ¬ё» ¬«ј§ ©ї ¬± »Єїѕ«ї¬»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ѕ»їј ђІ ¬ё» ѕѕ±±ј їІј ђІ ¬ё» ёїђ® ±є мк
©±і»І їє¬»® ¬ё» ј»ѕђЄ»®§ ±є ё»їѕ¬ё§ І»©ѕ±®І їІј ми
©±і»І ©ё±» І»©ѕ±®І ©»®» ѕ±®І ©ђ¬ё ѕ±Ѕ±і±¬±®
§¬»і іїѕє±®ії¬ђ±І шцэччт

У»¬ё±јж юё» їі°ѕ» ±є ѕѕ±±ј їІј ёїђ® ©»®»

чрмп оъщярщяю фщ шъяурэю ъс щрђнъэщю ђфяу чъоъшъяъэ юєюярш
шмчсъэшмяфъщю

п УтШт Ю±®ї©єїф о Цт Р±°є±ф о Нт Сѕ¦»©єђф п Хт Ш«єїm±©ђЅ¦ф п От Уї®єђ»©ђЅ¦

п о»°є®¬і»І¬ ±є м®±іє¬±ґ±№§ф о о»°є®¬і»І¬ ±є щ®¬ё±°є»ј·Ѕ нё·ґј®»І ь«®№»®§ф ч»ј·Ѕєґ лЅєј»і§ф п х·ґ·Іµ· ь¬ф плуонр

м·єґ§¬±µф ъ±ґєІјт

Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј є®±і ¬ё» і±¬ё»® ј«®ђІ№ ¬ё» єђ®¬ ©»»є їє¬»®
ј»ѕђЄ»®§т ц»їј ѕ»Є»ѕ ©»®» ј»¬»®іђІ»ј ѕ§ »ѕ»Ѕ¬®±¬ё»®іїѕ
ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§ ©ђ¬ё ї є»»іїІ ѕїЅєу
№®±«Іј Ѕ±®®»Ѕ¬ђ±Іт

О»«ѕ¬ж ч±¬ё»® ±є ё»їѕ¬ё§ І»©ѕ±®І ёїј ї ѕ±©»®
ѕ»їј Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ¬ё»ђ® ѕѕ±±ј њ і»їІ ктнр №сјѕ їІј
ёїђ® њ і»їІ ртйй №с№з ђІ Ѕ±і°ї®ђ±І ¬± ¬ё» і±¬ё»® ±є
І»©ѕ±®І ©ђ¬ё цэчфпмтри №сјѕ їІј птзз №с№ ®»°»Ѕу
¬ђЄ»ѕ§т уІ і±¬ё»® є®±і Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°ф ѕђ®¬ё ©»ђ№ё¬ ±є
І»©ѕ±®І ©»®» ёђ№ё»® ѕ§ ї і»їІ ±є мпй№ ђІ Ѕ±і°ї®ђ±І
±є Ѕёђѕј®»І ѕ±®І ©ђ¬ё цэчт уІ ±«® ¬«јђ» ¬ё» ђІЅ®»ї» ±є
ѕ»їј Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ¬ё» ѕѕ±±ј їІј ¬ё» ёїђ® ђІ і±¬ё»®
±є І»©ѕ±®І ©ђ¬ё цэч ј±» І±¬ ї°°»ї® ¬± ѕ» ђІєѕ«»ІЅ»ј
ѕ§ ¬ё» І«¬®ђ¬ђ±Іїѕ ёїѕђ¬ ±є ї °®»№ІїІ¬ ©±іїІт

Э±ІЅѕ«ђ±Іж щ«® ®»«ѕ¬ ®»єѕ»Ѕ¬ ¬ё» І»№ї¬ђЄ» ђІєѕ«у
»ІЅ» ±є ѕ»їј ±І ђІ¬®ї«¬»®ђІ» є»¬їѕ ј»Є»ѕ±°і»І¬т

юё» і«ѕ¬ђ»ѕ»і»І¬ ёїђ® їІїѕ§ђ ±є ®»ѕї¬ђЄ»ѕ§ ё»їѕ¬ё§ пу
к §»ї® ±ѕј Ѕёђѕј®»І шпзик іїѕ»ф пззм є»іїѕ»чф ѕђЄђІ№ ђІ
јђєє»®»І¬ Ѕѕђії¬±у№»±№®ї°ёђЅїѕ ®»№ђ±І ±є ь«ђї їІј нуэ
ј«®ђІ№ ¬ё» §»ї® пззйуоррп ©ї іїј» «ђІ№ унъулпэт

у¬ ©ї є±«Іј ¬ёї¬ ¬ё» №®±©ђІ№ їІј ії¬«®ї¬ђ±І ±є ѕ±¬ё
»Ё Ѕёђѕј®»І ђ Ѕ±®®»ѕї¬ђІ№ ©ђ¬ё їі» ¬§°ђЅїѕ ЅёїІ№» ђІ
ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ф є±® »Ёїі°ѕ»ф №®їј«їѕ ј»Ѕ®»їђІ№
±є ёїђ® нїф х ѕ»Є»ѕф їІј їѕ± ъѕ ѕ»Є»ѕ шїє¬»® ї№» ±є л

§»ї®чт юё» ёїђ® єІ ѕ»Є»ѕ ђІ ѕ±¬ё ѕ±§ їІј №ђ®ѕ ї®»
іђІђіїѕ ђІ °»®ђ±ј є®±і о ¬ђѕѕ л §»ї®т

юё» їІїѕ§ђ ±є ±ѕ¬їђІ»ј јї¬ї ё±©»ј і±®» ђ№Іђєђу
ЅїІ¬ ЅёїІ№» ђІ ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ ±є ѕ±§ шнїф хф
єІф ъѕф н®ф н±ч ї Ѕ±і°ї®»ј ¬± №ђ®ѕ шнїф хф єІф ъѕчт

о›н §»ї® ±ѕј є»іїѕ» ј»і±І¬®ї¬»ј і±®» °®±є±«Іј
ј»Ѕ®»ї» ±є ёїђ® єІт чїѕ» ёїЄ» ¬ё» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® ъф
хф шїф ъѕф нјф є»іїѕ» њ шђ ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±Іт р®±і

яур юрѓѐмч пфссрэрщорю фщ п›к єрмэю ъчп оуфчпэрщ шѐчяфрчршрщя
умфэ мщмчєюфю

УтЩт НєїѕІї§їф ЯтОт Щ®їѕ»єѕђ

н»І¬»® є±® м·±¬·Ѕ ч»ј·Ѕ·І»ф ътмт лкф полрмйф ч±Ѕ±©ф ы«·єт
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ї№» ±є м §»ї® №ђ®ѕ ёїЄ» ёђ№ё»® нїф ч№ ѕ»Є»ѕт м±¬ё іїѕ»
їІј є»іїѕ» №®±«° ј»і±І¬®ї¬»ј ¬ё» ђ№ІђєђЅїІ¬ »ѕ»Єї¬ђ±І
±є їЄ»®ї№» чІ ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ н›м §»ї® ї№»т

лЅЅ±®јђІ№ ¬± ±ѕ¬їђІ»ј їІїѕ§¬ђЅїѕ јї¬їф ©» ЅїІ Ѕ±Іу
Ѕѕ«ј» ¬ёї¬ ¬ё» ё«іїІ ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ ёї ¬ё»

°»Ѕђїѕ є»ї¬«®»ф ј»°»ІјђІ№ ±І »Ёф І±¬ ±Іѕ§ ђІ °«ѕ»®¬їѕ
±® їј«ѕ¬ ї№»ф ѕ«¬ є®±і ¬ё» єђ®¬ §»ї® ±є ё«іїІ ѕ»ђІ№т юё»
їІ¬ё®±°±і»¬®ђЅїѕ їІј і±®°ё±ѕ±№ђЅїѕ јђєє»®»ІЅ» ±є ѕ±¬ё
»Ё» ёїЄ» ¬ё» °»ЅђєђЅ »Ё«їѕ ј»°»ІјђІ№ ѕїђф ©ёђЅё ђ
®»єѕ»Ѕ¬»ј ђІ ёїђ® їІїѕ§ђт

э»ѕ»Іђ«і ђ їІ »»І¬ђїѕ І«¬®ђ»І¬т юё» є»§ ®±ѕ» ±є
»ѕ»Іђ«і ђІ ё«іїІ і»¬їѕ±ѕђі ђ ї¬¬®ђѕ«¬»ј ¬± ¬ё» °®»у
»ІЅ» ±є є±«® »ѕ»І±Ѕ§¬»ђІ» ®»ђј«» ђІ ¬ё» »І¦§і»
№ѕ«¬ї¬ёђ±І» °»®±Ёђјї»т у¬ ёї ѕ»»І «№№»¬»ј ¬ёї¬ ¬ё»
ѕ±Ѕ±і±¬±® §¬»і іїѕє±®ії¬ђ±І ђІ Ѕёђѕј®»І ії§ ѕ»
»Ё°ѕїђІ»ј ѕ§ ¬ё» »ѕ»Іђ«і ¬ї¬« ђІ ¬ё»ђ® і±¬ё»®т

юё» їђі ±є ¬ёђ ¬«ј§ ©ї ¬± ј»¬»®іђІ» ѕѕ±±ј ѕ»Є»ѕ їІј
ёїђ® »ѕ»Іђ«і Ѕ±І¬»І¬ ђІ мк і±¬ё»® ±є ё»їѕ¬ё§ Ѕёђѕј®»І їІј
мз і±¬ё»® ±є Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё ѕ±Ѕ±і±¬±® §¬»і іїѕє±®іїу
¬ђ±І шцэччт юё» І»©ѕ±®І ©»®» ЅѕђІђЅїѕѕ§ »ЁїіђІ»ј ©ђ¬ё
«ѕ¬®ї±«Іј Ѕ®»»ІђІ№ є±® ёђ° ј§°ѕїђїф °»®є±®і»ј ѕ§ ±®¬ё±у
°ї»јђЅ «®№»±Іф ««їѕѕ§ о › к јї§ їє¬»® ѕђ®¬ёт лЅЅ±®јђІ№
¬± ¬ё» уІ¬»®Ії¬ђ±Іїѕ нѕїђєђЅї¬ђ±І ±є ођ»ї» шуно›прч ©»
є±«Іј І»©ѕ±®І ©ђ¬ё цэч шѕђіѕ ®»ј«Ѕ¬ђ±І ј»є»Ѕ¬ф Ѕѕ«ѕу
є±±¬ф ёђ° јђѕ±Ѕї¬ђ±Іф §ІјїЅ¬§ѕђїф °±ѕ§јїЅ¬§ѕђїчт юё» »ѕ»у
Іђ«і ђІ ¬ё» ѕѕ±±ј їІј ёїђ® ±є і±¬ё»® ©ї ј»¬»®іђІ»ј ђІ ¬ё»
єђ®¬ ©»»є їє¬»® ј»ѕђЄ»®§ їІј ђІ ¬ё» ѕѕ±±ј ђІ ¬ё» §»ї® їє¬»®
ј»ѕђЄ»®§т юё» ѕѕ±±ј їІј ёїђ® їі°ѕ» шїє¬»® ¬ё» ©їёђІ№
°®±Ѕ»ј«®» ®»Ѕ±іі»Іј»ј ѕ§ ¬ё» уІ¬»®Ії¬ђ±Іїѕ л¬±іђЅ пІу
»®№§ л№»ІЅ§ч ©»®» ј»Ѕ±і°±»ј ©ђ¬ё Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬»ј Іђ¬®ђЅ

шмярэщмч юрчрщфѐш мщп срямч чъоъшъяъэ юєюярш шмчсъэшмяфъщю

п Хт ф о Цт Р±°є±ф п Ут Ю±®ї©єїф п От Уї®єђ»©ђЅ¦

п о»°є®¬і»І¬ ±є м®±іє¬±ґ±№§ф о о»°є®¬і»І¬ ±є щ®¬ё±°є»ј·Ѕ нё·ґј®»І ь«®№»®§ф ч»ј·Ѕєґ лЅєј»і§ф п х·ґ·Іµ· ь¬ф плуонр

м·єґ§¬±µф ъ±ґєІјт

їЅђј ђІ ї іђЅ®±©їЄ» іђІ»®їѕђ¦»® мч › п¦ ђІ¬®«і»І¬
яІђнѕ»Є»® шъѕї¦ії¬®±Іђєїф ъ±ѕїІјчт юё» »ѕ»Іђ«і Ѕ±І¬»І¬
ђІ ¬ё» ѕѕ±±ј їІј ёїђ® ©ї їІїѕ§¦»ј ѕ§ »ѕ»Ѕ¬®±¬ё»®іїѕ
ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§ шпюллэч ±І ї єулррр
ђІ¬®«і»І¬ штђ¬їЅёђф фї°їІчт н»®¬ђєђ»ј ®»є»®»ІЅ» ії¬»®ђїѕ ›
э»®±І±®і ю®їЅ» пѕ»і»І¬ шш§Ѕ±і»јч є±® ©ё±ѕ» ѕѕ±±ј їІј
смё рзпрп є±® ё«іїІ ёїђ® шє®±і ¬ё» нёђІ»» лЅїј»і§ ±є
эЅђ»ІЅ»ч › ©»®» «»ј ¬± ¬»¬ ¬ё» їЅЅ«®їЅ§ ±є ¬ёђ і»¬ё±јт

уІ і±¬ё»® ±є Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё цэч ¬ё» і»їІ »ѕ»Іђ«і
ѕѕ±±ј Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ©ї лйтм №сѕф ©ёђЅё ©ї ђ№Іђєђу
ЅїІ¬ѕ§ ѕ±©»® ¬ёїІ ђІ ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° › кзтз №сѕт юё»
і»їІ »ѕ»Іђ«і Ѕ±І¬»І¬ ±є ¬ё» ёїђ® ±є і±¬ё»® ±є Ѕёђѕј®»І
©ђ¬ё цэч ©ї ртпко №с№ їѕ± ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ѕ±©»® ¬ёїІ
ђІ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° › ртони №с№т уІ і±¬ё»® ±є ё»їѕ¬ё§
Ѕёђѕј®»І ї ђ№ІђєђЅїІ¬ Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І шЅ±®®»ѕї¬ђ±І Ѕ±»єєђу
Ѕђ»І¬ й ртнкч ѕ»¬©»»І ¬ё» ѕѕ±±ј їІј ёїђ® ©ї І±¬»јт уІ
¬ё» §»ї® їє¬»® ј»ѕђЄ»®§ ¬ё» і»їІ ѕ»Є»ѕ »ѕ»Іђ«і ђІ ¬ё»
ѕѕ±±ј ±є і±¬ё»® ±є Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё цэч ђІЅ®»ї»ј їІј ©»
ї®» І±¬ ±ѕ»®Є»ј ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І ¬ё»
Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°т

яђІ№ ї І»©ѕ§ ј»Є»ѕ±°»ј і»¬ё±ј ѕ§ тъцн ©ђ¬ё
«ѕ¬®їЄђ±ѕ»¬ ј»¬»Ѕ¬ђ±І ©» і»ї«®»ј °ѕїії Ѕ±»І¦§і» ы

пр

шн±ы
пр

ч ѕ»Є»ѕ ђІ №®±«° ±є мн Ѕёђѕј®»І шпз є»іїѕ їІј ом
іїѕ»ж ї№» п і±І¬ё › з §»ї®ч ©ђ¬ё їІ їЅ«¬» ђІєѕїііїу
¬±®§ °®±Ѕ»т юё» ®»«ѕ¬ є±® Ѕ±»І¦§і» ы

пр
 ©»®» »Ёу

°®»»ј ї і±ѕї® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І шііі±ѕсѕ °ѕїіїчт щ«®
¬«ј§ Ѕ±Ієђ®і»ј ¬ёї¬ н±ы

пр
 Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ші»јђїІ њ

рти і±ѕсѕч ©ї ђІј»°»Іј»І¬ ±є »Ёф їІј ©» »¬їѕѕђё»ј

оърщѕєшр ь  чрёрч фщ ычмюшм ъс оуфчпэрщ ђфяу фщсчмшшмяъэє
ыэъорюю

п Ют ф о Цт ф п От У±¬є±©єђф пЦт Рђ±¬®±©єїу

п о»°є®¬і»І¬ ±є ъ®±°»ј»«¬·Ѕ ±є ъ»ј·є¬®·Ѕф ч»ј·Ѕєґ лЅєј»і§ф Ю·їm§¬±µф «ґт фт ѐє¦§І№¬±Іє пйф плуойм Ю·їm§¬±µф ъ±ґєІјй
о юІ·Є»®·¬§ ·І м·єґ§¬±µф «ґт фт Р·m«јµ·»№± ппсмф плуммй Ю·їm§¬±µф ъ±ґєІјт

©ёђЅё ѕђ±Ѕё»іђЅїѕ °ї®їі»¬»® ђІєѕ«»ІЅ» ±І «ѕђЇ«ђІ±І»
ѕ»Є»ѕт юё» ®»«ѕ¬ ђІјђЅї¬» ¬ёї¬ н±ы

пр
 Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђ

Ѕ±ІІ»Ѕ¬»ј ©ђ¬ё ѕ»«є±Ѕ§¬±ђф ЅїѕЅђ«і їІј ії№І»ђ«і
ѕ»Є»ѕт юё»» єђІјђІ№ «№№»¬»ј ¬ёї¬ ¬®їІє»®ђІф їі§ѕї»
їІј »®«і №ѕ«¬їіђЅ ¬®їІїіђІї» ії§ їѕ± ј»¬»®іђІ»
¬ё» н±ы

пр
 ѕ»Є»ѕ °ѕїіїт

ЯЅєІ±©ѕ»ј№»і»І¬ж юёђ ©±®є ©ї «°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё»
№®їІ¬ мёокммйк є®±і ч»јђЅїѕ лЅїј»і§ ±є т

рссрояю ъс шмярэщмч чрмп рѓыъюѐэр ъщ яур щрѐэъоуршфомч
ымэмшрярэю ъс яурфэ ыэътрщє

п Нт Т»ііђЅё»ф о Ят Я±«»

по»°є®¬і»І¬ ±є м·±ґ±№§ф юІ·Є»®·¬§ ±є ч±¬є№єІ»і мъ оойф ойррр ч±¬є№єІ»іф лґ№»®·єй оо»°є®¬і»І¬ ±є м·±ґ±№§ф юІ·Є»®·¬§

±є щ®єІ пуь»І·є нпррр щ®єІф лґ№»®·єт

ц»їј »Ё°±«®» є®±і »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ їІј ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іу
їѕ ±«®Ѕ» ¬ђѕѕ ®»іїђІ ї »®ђ±« ё»їѕ¬ё Ѕ±ІЅ»®Іт юё»

№±їѕ ±є ¬ёђ «®Є»§ ђ ¬± »» ђє ђ¬ »Ёђ¬ ЅёїІ№» ±є ¬ё»
І»«®±Ѕё»іђЅїѕ °ї®їі»¬»® ј«®ђІ№ ј»Є»ѕ±°і»І¬їѕ ®»ѕї¬у
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НЫННСТ л

»ј ¬± Ѕё»іђЅїѕ ј±» ¬®»ї¬і»І¬ ±є є»іїѕ» ®ї¬т
р»іїѕ» ёђ¬ї® ®ї¬ шн ©»»є ±є ї№»ч ©»®» №ђЄ»І ¬±

»Ё°»®ђі»І¬ ј«®ђІ№ зр јї§ф ©»®» ¬®»ї¬»ј ѕ§ ѕ»їј їЅ»¬ї¬»
шоррр °°іч јђ±ѕЄ»ј ђІ ј®ђІєђІ№ ©ї¬»®т юёђ є»іїѕ» ®ї¬
©»®» ії¬»ј ©ђ¬ё їІ «І°®±Ѕ»»ј іїѕ»т юё»ђ® °®±№»І§
©ї «»ј ђІ ¬ёђ «®Є»§т юё» ј±ї№» ±є ¬ё» І»«®±Ѕё»іу
ђЅїѕ °ї®їі»¬»®ж Ѕё±ѕђІ» їЅ»¬§ѕ¬®їІє»®ї» їЅ¬ђЄђ¬§ шнлюч
їІј №ѕ«¬їіђЅ їЅђј ј»Ѕї®ѕ±Ё§ѕї» шслоч ©ї їЅёђ»Є»јт

юё» ѕ»Є»ѕ ±є ¬ё» ѕѕ±±ј ѕ»їј шъѕмч ±є ј»Ѕ»ІјїІ¬
Єї®ђ» є®±і пл ¬± ом k№сјѕт юё» ©»ђ№ё¬ ±є §±«І№ ®ї¬
ј±»Іђ¬ ®»Ѕ±®ј їІ§ ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» шъ иртрлч ђІ
®»ѕї¬ђ±І ¬± Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° є±® ї °±¬Ії¬їѕ ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є
пмѓт т±©»Є»®ф ї ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» шъ иртрлч є±® ї
°±¬Ії¬їѕ ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є оиѓт юёђ ђ ё±© ¬ё» ѕ»їј

»Ё°±«®» Ѕї«»ј ї ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є нмы ±є ¬ё» нлю їЅ¬ђЄђ¬§ф
°»ЅђєђЅ »І¦§і» ±є І»«®±І Ѕё±ѕђІ»®№ђЅф ђІ ®»ѕї¬ђ±І ¬±
Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°ф ђІ ¬ё» ёђ°°±Ѕїі°» ш°±¬Ії¬їѕ пм јї§чт

юёђ ®»ј«Ѕ¬ђ±І ї¬¬їђІ мры ђІ ¬ё» ои¬ё јї§ ш°±¬Ії¬їѕ
ои јї§чф ©ёђЅё ђІјђЅї¬» ї ®»ј«Ѕ¬ђ±І ђІ ¬ё» »Ё°®»ђ±І ±є
¬ё» »І¦§і» ђІ ¬ё» Ѕ»ѕѕ«ѕї® ѕ±јђ» ±є І»«®±І ±® ђІ ¬ё»
І«іѕ»® ±є ¬ё»ђ® Ѕ»ѕѕт уІ їјјђ¬ђ±І ©» І±¬» ї ђ№ІђєђЅїІ¬
»єє»Ѕ¬ ±І ¬ё» »Ё°®»ђ±І ±є ¬ё» слоф »І¦§і» слмл»®у
№ђЅ Ѕ±®»®ф ђІ ¬ёђ ®»№ђ±І ±є ¬ё» ѕ®їђІф є±® ¬ё» ј»Є»ѕ±°у
і»І¬ °±¬Ії¬їѕ ои¬ё јї§ шї ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» сло їЅ¬ђЄђ¬§
±є олы ђІ ®»ѕї¬ђ±І ¬± Ѕ±І¬®±ѕчт у¬ Ѕ±Ієђ®і ¬ёї¬ ї °»®ђІї¬їѕ
»Ё°±«®» ©ђ¬ё ъѕм ±є ор k№сјѕ ђІј«Ѕ» ї ђ№ІђєђЅїІ¬
®»ј«Ѕ¬ђ±І ђІ ¬ё» э»°¬їѕ Ѕё±ѕђІ»®№ђЅ і«Ѕї®ђІђЅ ®»Ѕ»°¬±®
ј«®ђІ№ ¬ё» °»®ђ±ј ±є ¬ё» °±¬Ії¬їѕ ј»Є»ѕ±°і»І¬т

щЄ»® орр ё±«» ёїЄ» ѕ»»І Ѕ±І¬®«Ѕ¬»ј ±І ї є±®і»®
ѕїІјєђѕѕуЅ®»ії¬±®§ ђ¬» ђІ ѐ»№ї мїѓїуъ«»®¬± ьђЅ±ф ©ё»®»
±ђѕ ѕ»їј Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ©»®» к нфррр k№с№ шїІ яІђ¬»ј
э¬ї¬» ъ®±¬»Ѕ¬ђ±І л№»ІЅ§ шяэпълчуј»ђ№Ії¬»ј э«°»®у
є«Іј ђ¬»чт лѕ¬ё±«№ё ї іїѓ±® ®±«¬» ±є »Ё°±«®» є±® Ѕёђѕу
ј®»І ѕђЄђІ№ ђІ ¬ёђ Ѕ±іі«Іђ¬§ ђ °ѕї§ђІ№ ©ђ¬ё Ѕ±І¬їіђІї¬у
»ј ±ђѕф Ѕ±І¬їіђІї¬ђ±І ѕ§ ё±«» ј«¬ Ѕ±«ѕј ѕ» ї іїѓ±®
Ѕ±І¬®ђѕ«¬±® ¬± ѕ»їј »Ё°±«®»т юёђ ¬«ј§ ј»¬»®іђІ»ј ¬ё»
®»ѕї¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І ё±«» ј«¬ ѕ»їј їІј ѕѕ±±ј ѕ»їј
ѕ»Є»ѕ є®±і Ѕёђѕј®»Іт э»Є»І¬§ »ђ№ё¬ Ѕёђѕј®»І ©»®» »І®±ѕѕ»ј
©ђ¬ё ¬ё» ©®ђ¬¬»І Ѕ±І»І¬ ±є °ї®»І¬ ђІ ©ёђЅё ї Ї«»¬ђ±Іу
Іїђ®» ©ї №ђЄ»І ¬± °ї®¬ђЅђ°їІ¬ °ї®»І¬ ¬± №ї¬ё»® ђІє±®іїу
¬ђ±І ±І ±Ѕђ±уј»і±№®ї°ёђЅ їІј ЅѕђІђЅїѕ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¬ђЅт
рѕ±±® ё±«»уј«¬ є®±і ми ё±«» ©»®» їі°ѕ»ј ђІђј»
«ђІ№ ѕїѕ§ ©ђ°» ±І п є¬о ±є ¬ё» °®ђІЅђ°їѕ »І¬®їІЅ»ф ¬ё»
ѕђЄђІ№ ®±±іф ¬ё» єђ¬Ѕё»Іф їІј ¬ё» Ѕёђѕј ѕ»ј®±±іт уІ
їјјђ¬ђ±Іф ј«¬ їЅЅ«і«ѕї¬»ј ђІ ©ђІј±© ђѕѕ ©ї Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»јт
о«¬у©ђ°» їі°ѕ» ©»®» јђ№»¬»ј ђІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬»ј Іђ¬®ђЅ

рщёфэъщшрщямч пѐюя мщп нчъъп чрмп чрёрчю фщ оуфчпэрщ чфёфщт ъщ
м шрямчуоъщямшфщмярп съэшрэ чмщпсфчч фщ ыѐрэяъ эфоъ

пф н ЫтЫт Н?ІЅё»¦уТї¦ї®ђ±ф пф н Чт УїІђѕѕїуОђЄ»®їф пф н ЦтуЭт Ь»®ђ»«Ёф о Эт Р7®»¦ф
пф н ЭтЦт О±ј®3№«»¦уНђ»®®ї

п о»°є®¬і»І¬ ±є пІЄ·®±Іі»І¬єґ т»єґ¬ёй о о»°є®¬і»І¬ ±є п°·ј»і·±ґ±№§ єІј м·±¬є¬·¬·Ѕ њ ьЅё±±ґ ±є ъ«ѕґ·Ѕ т»єґ¬ёй н н»І¬»®

є±® пІЄ·®±Іі»І¬єґ єІј э±Ё·Ѕ±ґ±№·Ѕєґ ы»»є®Ѕё ф ч»ј·Ѕєґ ьЅ·»ІЅ» нєі°«ф юІ·Є»®·¬§ ±є ъ«»®¬± ы·Ѕ±ф ьєІ ф«єІф ъ«»®¬± ы·Ѕ±т

їЅђј ђІ ї іђЅ®±©їЄ» ±Є»І нпчуі±ј»ѕ прррф ©ёђѕ» ©ё±ѕ»
ѕѕ±±ј їі°ѕ» Ѕ±І¬їђІ»ј ђІ ѕїЄ»Іј»® ¬±° ѐїЅ«¬їђІ»® ¬«ѕ»
©ђ¬ё х

н
поюлф ©»®» їІїѕ§¦»ј ѕ§ ї ъ»®єђІ пѕі»® ї¬±іђЅ

їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬»® лІїѕ§¬уі±ј»ѕ иррт лѕ±«¬
плы ±є ¬ё» ё±«» ёїј ј«¬ ѕ»їј ѕ»Є»ѕ ёђ№ё»® ¬ёїІ ¬ё»
яэпъл ¬їІјї®ј є±® єѕ±±® ±є мр k№сє¬от нёђѕј®»І ёїј
ѕѕ±±ј ѕ»їј ѕ»Є»ѕ ѕ±©»® ¬ёїІ ¬ё» яэ н»І¬»® є±® ођ»ї»
н±І¬®±ѕ їІј ъ®»Є»І¬ђ±І ±є пр k№сјцф ©ђ¬ё ¬ё» ёђ№ё»® Єїѕ«»
ѕ»ђІ№ йти k№сјцт т±©»Є»®ф ¬ї¬ђ¬ђЅїѕѕ§ ђ№ІђєђЅїІ¬ ї±у
Ѕђї¬ђ±І ©»®» є±«Іј їі±І№ і»їІ ѕѕ±±ј їІј ј«¬ ѕ»їј
ѕ»Є»ѕ ш°йртрокчт л і«ѕ¬ђЄї®ђї¬» їІїѕ§ђ ё±©»ј ђ№Іђєу
ђЅїІ¬ °®»јђЅ¬±® ш°иртрлч ±є ѕѕ±±ј ѕ»їј Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
ѕђє» ј«¬ ѕ»їј ѕ»Є»ѕ ±І ¬ё» °®ђІЅђ°їѕ »І¬®їІЅ» ±є ¬ё» ё±«»ф
¬ё» ѕђЄђІ№ ®±±іф »Ёф Ѕї®°»¬ф Ѕ±І«іђІ№ ѕ±Ѕїѕѕ§ ®їђ»ј
їІђіїѕф ¬±§ Ѕё»©ђІ№ ёїѕђ¬ф їІј ё±«» Ѕ±І¬®«Ѕ¬ђ±І їЅу
¬ђЄђ¬ђ»ф їЅЅ±«І¬ђІ№ є±® клтиы ±є ¬ё» Єї®ђї¬ђ±І ђІ Ѕёђѕј®»І
ѕѕ±±ј ѕ»їј ѕ»Є»ѕт щ¬ё»® °®»јђЅ¬±® ш»т№тф ѕ»їј ђІ ±ђѕ їІј
ј®ђІєђІ№ ©ї¬»®ч ±є ѕѕ±±ј ѕ»їј ѕ»Є»ѕ І»»ј ¬± ѕ» »Єїѕ«ї¬»јт

ЮїЅє№®±«Іјж у®±І ђ ±І» ±є ¬ё» і±¬ ±ѕѕђ№ї¬±®§
»ѕ»і»І¬ ђІ ё«іїІ ѕ±ј§ їІј ђ ђІЅѕ«ј»ј ђІ »®§¬ё®±Ѕї®ђу
±Ѕ§¬» їІј »®§¬ё®±Ѕ§¬»ф ѕ±¬ ±є »І¦§і»ф є»®®ђ¬ђІф ¬®їІу
є»®®ђІт у®±І ј»Ѕ®»ї» ј»¬»®іђІ» ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є ђ®±Іу
ј»єђЅђ»ІЅ§ їІ»іђїт

Яђіж ±є ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І ©ї ј»¬»®іђІї¬ђ±І ±є №»І»¬ђЅ
ії®є»® ђІ ђ®±Іуј»єђЅђ»ІЅ§ їІ»іђї °ї¬ђ»І¬т

У»¬ё±ј їІј Уї¬»®ђїѕж юё» °±ѕ§і±®°ёђі ±є №»І»
Ѕ§¬±Ѕё®±і» ъумлрплп шнѓъплпф №»І±¬§°»ж уѕ»суѕ»ф

уѕ»сѐїѕф ѐїѕсѐїѕч №ѕ«¬ї¬ёђ±І» эу¬®їІє»®ї» чп шсэючпф
№»І±¬§°»ж рсрф хсхф хсрчф шуїЅ»¬§ѕ¬®їІє»®ї» о шшї¬оф
№»І±¬§°»ж эсэф эсьф ьсьчф їІ№ђ±¬»ІђІуЅ±ІЄ»®¬ђІ№ »Іу
¦§і» шлнпф №»І±¬§°»ж усуф усоф осоч їІј їЅ¬ђЄї¬±® ±є
°ѕїіђІ±№»І» шлъф №»І±¬§°»ж усуф усоф осоч ёї ѕ»»І
°»®є±®і»ј їі±І№ про °ї¬ђ»І¬ ©ђ¬ё ђ®±Іуј»єђЅђ»ІЅ§
їІ»іђї їІј прл °®їЅ¬ђЅїѕѕ§ ё»їѕё¬§ °»ї®±І шЅ±І¬®±ѕч
ѕ§ ънь і»¬ё±ј ©ђ¬ё «ђІ№ °»ЅђєђЅ ±ѕђ№±І«Ѕѕ»±¬»ј»
°®ђі»®т

фэъщупрсфофрщоє мщршфм мщп фяю трщряфо шмэцрэю

п ЩтНёт Нїє«їІ±Єїф пЯтЯт У±®±¦±Єїф п ЖтУт Н«ѕ¬їІї»Єїф о МтКт КђЅ¬±®±Єїф
о ЫтХт Хё«І«¬јђІ±Єї

п мєёµ·® ь¬є¬» ч»ј·Ѕєґ юІ·Є»®·¬§й юєєф ы«·єй о уІ¬·¬«¬» ±є м·±Ѕё»і·¬®§ єІј с»І»¬·Ѕй юєєф ы«·єт пуіє·ґи Іє·®єк«єєЅ±іт®«



м нН»·±І лт ЫРЧЬЫУЧСФСЩЗ СЪ УЫМЯФ ЧСТН

О»«ѕ¬ж юё» ђІЅ®»ї»ј є®»Ї«»ІЅ§ ±є і«¬їІ¬ є±®і ±є
№»І» нѓъплп ђІ °ї¬ђ»І¬ ©ђ¬ё ђ®±Іуј»єђЅђ»ІЅ§ їІ»іђї
шпртопыч ёї ё±©»ј ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» є®±і ¬ёї¬ ђІ
ё»їѕ¬ё§ Ѕ±І¬®±ѕ шмтозыф °иртрлф щьйнтпйчт юё» ¬«ј§
±є №»І»ђ °±ѕ§і±®°ёђі сэючпф шї¬оф лнп їІј лъ
ёї ј»і±І¬®ї¬»ј І± ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І
°ї¬ђ»І¬ ©ђ¬ё ђ®±Іуј»єђЅђ»ІЅ§ їІ»іђї їІј Ѕ±І¬®±ѕт м«¬
©» ёїЄ» ј»¬»Ѕ¬»ј Ѕ±іѕђІї¬ђ±І ±є №»І±¬§°» ±І °±ѕ§у
і±®°ёђЅ §¬»і нѓъплпф сэючпф шї¬оф лнп їІј лъ

©ёђЅё ї®» ђІё»®»І¬ ѕ§ ¬ё» ђ®±Іуј»єђЅђ»ІЅ§ їІ»іђї °їу
¬ђ»І¬т юё»§ ї®»ж уѕ»суѕ»фхсхфэсьфософусуф шщьйпотимчз
уѕ»суѕ»фхсхфэсьфусуфусоф шщьйпотимчз уѕ»сѐїѕфрсрфьсьфус
уфусоф шщьйзтйлчт

Э±ІЅѕ«ђ±Іж ч«¬їІ¬ є±®і ±є №»І» нѓъплп їІј
Ѕ±іѕђІї¬ђ±І ±є №»І±¬§°» уѕ»суѕ»фхсхфэсьфософусуз уѕ»с
уѕ»фхсхфэсьфусуфусоз уѕ»сѐїѕфрсрф ьсьфусуфусо ёїЄ» °±ђу
ѕђѕђ¬§ ¬± ѕ» «»ј ї №»І»¬ђЅ ії®є»® ±є ђ®±Іуј»єђЅђ»ІЅ§
їІ»іђїт

юё» ђі«ѕ¬їІ»±« ј»¬»®іђІї¬ђ±І ±є ёїђ®ф »®«і р»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ нм пз›лп §»ї® ±ѕј їІј є»®®ђ¬ђІ ©±і»Іф
«єє»®ђІ№ є®±і їІј®±№»І»¬ђЅ їѕ±°»Ѕђїф ©»®» °®±Єђј»јт
юё» ёїђ® р» ѕ§ унъущпэф »®«і р» їІј є»®®ђ¬ђІ ѕ§ ®±«¬ђІ»
ѕђ±Ѕё»іђЅїѕ їІїѕ§» ©»®» і»ї«®»јт ё»ђЄ» є±«Іј ¬ёї¬
ниы ±є їѕѕ °ї¬ђ»І¬ ёїј ¬ё» ј»Ѕ®»ї»ј ёїђ® р» ђІ лры їІј
йлы ±є Ѕї»ф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§з ¬ё»®» ©»®» ѕ±©»®»ј »®«і
є»®®ђ¬ђІ їІј р» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ®»Є»їѕ»јт юё» »ЁЅ»»јђІ№ ±є
І±®іїѕ ®їІ№» ђІ їІ§ Ѕї» ©ї ±ѕ»®Є»јт юё»» јї¬ї
«№№»¬»ј ¬ё» ђ№ІђєђЅїІ¬ ®±ѕ» ±є р» і»¬їѕ±ѕђі јђ¬«®у
ѕїІЅ» ђІ їІј®±№»І»¬ђЅ їѕ±°»Ѕђї »¬ёђ±°ї¬ё±№»І»ђт лѕ±

яур фщёрюяфтмяфъщю ъс яур умфэф юрэѐш ср мщп срээфяфщ
оъщорщяэмяфъщю фщ ђъшрщ юѐссрэфщт сэъш мщпэътрщряфо мчъырофм

ЯтКт НєїѕІ§ф КтРт МєїЅё»Є

н»І¬»® є±® м·±¬·Ѕ ч»ј·Ѕ·І»ф ътмт лкф полрмйф ч±Ѕ±©ф ы«·єт

©» є±«Іјф ¬ёї¬ ј»Ѕ®»ї»ј ёїђ® р» ђ №±±ј Ѕ±®®»°±ІјђІ№ ¬±
ѕ±© »®«і р» шккы ±є Ѕї»ч ѕ«¬ І±¬ є»®®ђ¬ђІ шннычт уІ ¬ё»
Ѕї» ±є “ш±®іїѕ’ ёїђ® р» јї¬ї шпо›лр °°іч ©» ј»¬»Ѕ¬»ј
¬ё» ѕ±© »®«і р» є»®®ђ¬ђІ їІј ±Іѕ§ ђІ плтм їІј оны ±є
°ї¬ђ»І¬т юё» ¬ї¬ђ¬ђЅїѕ їІїѕ§ђ ¬ё» °±ђ¬ђЄ» Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І
ш®йрткнч ѕ»¬©»»І ¬ё» ёїђ® їІј »®«і р» ®»Є»їѕ»јт

э±ф ¬ё» ±ѕ¬їђІ»ј їІїѕ§¬ђЅїѕ јї¬ї ј»і±І¬®ї¬»ј ¬ё»
»»І¬ђїѕђ¬§ ±є р» і»¬їѕ±ѕђі јђ¬«®ѕїІЅ» јђї№І±¬ђЅ
їІј Ѕ±®®»Ѕ¬ђ±І ђІ їІј®±№»І»¬ђЅ їѕ±°»Ѕђї є»іїѕ» °ї¬ђ»І¬т
лѕ±ф ©» Ѕ±ІЅѕ«ј»јф ¬ёї¬ ¬ё» р» їІїѕ§ђ ђ ї ®»ѕї¬ђЄ»ѕ§
№±±ј ¬±±ѕ є±® ¬ё» »Єїѕ«ї¬ђ±І ±є р» ¬ї¬« ђІ ё«іїІт

ЮїЅє№®±«Іјж чђѕј »Іј»іђЅ №±ђ¬»® Ѕї«»ј ѕ§ ђ±јђІ»
ј»єђЅђ»ІЅ§ ©ї ј»¬»Ѕ¬»ј ђІ ѐѕїјђЄ±¬±єф їІ ђІј«¬®ђїѕ
Ѕ»І¬»® ±є ь«ђїт юё» јђ°®±°±®¬ђ±І ѕ»¬©»»І ¬ё» ј»№®»»
±є ђ±јђІ» ј»єђЅђ»ІЅ§ їІј іїІђє»¬ї¬ђ±І ±є ±¬ё»® ЅѕђІђЅїѕ
ђІјђЅї¬±® ±є »Іј»іђЅ №±ђ¬»® ©ї ї°°ї®»І¬т ъ®±ѕїѕѕ§ф
»Іј»іђЅ №±ђ¬»® ђ Ѕї«»ј І±¬ ±Іѕ§ ѕ§ ђ±јђІ» ђІ«єєђЅђ»Іу
Ѕ§ф ѕ«¬ їѕ± ѕ§ ¬ё» ђІєѕ«»ІЅ» ±є ±¬ё»® ¬®«ії№»ІђЅ єїЅ¬±®т
м»Ѕї«» ђ±јђІ» ђ ±І» ±є ¬ё» »»І¬ђїѕ іђЅ®±»ѕ»і»І¬
шчпчф ђ¬ і»¬їѕ±ѕђі ђ ђІ¬»®®»ѕї¬»ј ©ђ¬ё ±¬ё»® чпт

Яђіж ю± »¬ђії¬» ¬ё» Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є ¬ё» іђЅ®±»ѕ»і»І¬
ё±і»±¬їђ ђІ Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё ±І» ±є ¬ё» ѕїђЅ іїІђє»¬їу
¬ђ±І є±®і ±є »Іј»іђЅ №±ђ¬»® њ јђєє«» І±Іу¬±ЁђЅ №±ђ¬»®
шошсчт

У»¬ё±јж мђ±ђІјђЅї¬ђ±І і»¬ё±ј шј»¬»Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё»
ѕ»Є»ѕ ±є ѕ»їј шъѕчф іїІ№їІ»» шчІчф ¦ђІЅ шєІчф Ѕ±ѕїѕ¬
шн±чф Ѕ±°°»® шн«чф ії№І»ђ«і шч№чф їІј ЅїѕЅђ«і шнїч
ѕ§ ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§ і»¬ё±јф »ѕ»Іђ«і
шэ»ч ѕ§ »Ё¬®їЅ¬ђ±Іуєѕ«±®±і»¬®ђЅ і»¬ё±јф ђІ ёїђ® їІј
«®ђІ»чз ЅѕђІђЅїѕ і»¬ё±јз ѕїѕ±®ї¬±®§ і»¬ё±јз їІј ¬ї¬ђ¬ђу

яур эъчр ъс шфоэърчршрщяю фщ съэшмяфъщ ъс рщпршфо тъфярэ фщ
фщпѐюяэфмч мэрмю

ФтКт М®їІє±Єєїѓїф КтТт Ф«ЅёїІђІ±Єїф ТтКт Ъ»ј±®±Єї

яґєј·Є±¬±µ ь¬є¬» ч»ј·Ѕєґ юІ·Є»®·¬§ф щ¬®·єµ±Єє лЄтф оф яґєј·Є±¬±µф кзрклрф ы«·єт

Ѕїѕ і»¬ё±јт
О»«ѕ¬ж шђІ»¬§ Ѕёђѕј®»І є®±і й ¬± пп §»ї® ±ѕј ©»®»

«®Є»§»јт юё» Ѕёђѕј®»І ©»®» јђЄђј»ј ђІ¬± н №®±«° шнр
°ї¬ђ»І¬ ђІ »їЅёчж №®±«° уф Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё п¬ ј»№®»» ошсз
№®±«° ууф Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё оІј ј»№®»» ошсз №®±«° ууу
шЅ±І¬®±ѕ №®±«°чф Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё±«¬ »Іѕї®№»ј ¬ё§®±ђј №ѕїІјт
юё» є®»Ї«»ІЅ§ їІј ј»№®»» ±є іђЅ®±»ѕ»і»І¬ ђіѕїѕїІЅ»
©ї ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® ђІ ¬ё» №®±«° ±є Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё
ошс Ѕ±і°ї®»ј ¬± ¬ё» Ѕёђѕј®»І ђІ ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°т юё»
Ѕ±і°ѕ»Ё іђЅ®±»ѕ»і»І¬ ђіѕїѕїІЅ» ђІ Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё ошс
ђІЅѕ«ј»ј ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є ё§°»®іђЅ®±»ѕ»і»І¬±» ±є ъѕф
чІф єІф їІј їѕ± ё§°±іђЅ®±»ѕ»і»І¬±» ±є н«ф н±ф э»т
л Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І ѕ»¬©»»І ѕ»Є»ѕ ±є ¬ё» ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј чп ђІ
Ѕёђѕј®»І їІј ¬ё»ђ® ¬ё§®±ђј №ѕїІј і±®°ё±є«ІЅ¬ђ±Іїѕ Ѕёї®у
їЅ¬»®ђ¬ђЅ ©ї ё±©Іт

Э±ІЅѕ«ђ±Іж уіѕїѕїІЅ» ±є ¬ё» іђЅ®±»ѕ»і»І¬ ¬ї¬«
ії§ ѕ» ї±Ѕђї¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» ¬®«ії№»ІђЅ єїЅ¬±®т уІЅѕ«у
ђ±І ±є чп ¬ї¬« ђ ©ї®®їІ¬»ј ї ї Ѕ®ђ¬»®ђ±І ±є ошс
јђї№І±¬ђЅ їІј ђІ¬»®Є»І¬ђ±Іт
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ЮїЅє№®±«Іјж л їІ »Іј»іђЅ ±¬»±уЅї®¬ђѕї№ђІ±«
јђ»ї» ©ђ¬ё «ІєІ±©І Ѕї«»ф хїёђІум»Ѕє јђ»ї»
шхмоч ёїј ѕ»»І ј»»°ѕ§ ¬«јђ»јф »°»Ѕђїѕѕ§ ±І ¬ё» ¬®їЅ»
»ѕ»і»І¬ ®»ѕ»ЄїІ¬ ¬± ¬ё» јђ»ї»ф «Ѕё ї »ѕ»Іђ«і шэ»чт
м«¬ф «° ¬± І±© і±¬ ±є ¬ё» ¬«јђ» ¬ђѕѕ Ѕ±ІєђІ»ј ¬± ¬ё»
Ѕ±і°ї®ђ±І ѕ»¬©»»І »Іј»іђЅ їІј І±Іу»Іј»іђЅ ї®»їт

Сѕѓ»Ѕ¬ђЄ»ж юё» °®»»І¬ »Ё°»®ђі»І¬їѕ ®»»ї®Ѕё є±Ѕ«у
» ±І ¬ё» °®»Єїѕ»ІЅ» ±є хмо їІј ѕ»Є»ѕ ±є й ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬
ђІ ±®ј»® ¬± ®»Є»їѕ ¬ё» ®»ѕї¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І ¬ё»іт

У»¬ё±јж р±«®¬»»І »Іј»іђЅ Єђѕѕї№» ©ђ¬ё јђєє»®»І¬
°®»Єїѕ»ІЅ» ®ї¬» ±є хмо їІј н І±Іу»Іј»іђЅ Єђѕѕї№»
©»®» «®Є»§»јт ц±Ѕїѕ Ѕёђѕј®»І ї№»ј є®±і к ¬± по ©»®»
»ЁїіђІ»ј ѕ§ ї ђу®ї§ Ѕїі»®ї є±® јђї№І±ђ ±є хмо ї
©»ѕѕ ї ¬ё» ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ їІј »ІЄђ®±Іі»І¬ їі°ѕ» ©»®»
Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј є±® її§т л єѕ«±®±Ѕ»І¬ і»¬ё±ј ©ї «»ј ¬±
ј»¬»®іђІ» э» ђІ ёїђ® їІј °ѕїіїф ї ©»ѕѕ ї¬±іђЅ їѕ±®°у

яур рѓырэфшрщямч эрюрмэоу ъс эрчмяфъщюуфы нряђррщ ыэрёмчрщор
ъс цмюуфщунроц пфюрмюр мщп яэмор рчршрщяю

Жт ЙїІ№ф Мт Эё»Іф Зт Иђ±І№ф Цт Эё»Іф Ит Ьїђф Фт ЙїІ№ф Ут Ш»

эё» уІ¬·¬«¬» ±є пІј»і·Ѕ о·»є»ф ч»ј·Ѕєґ ьЅё±±ґф ё·ђєІ ф·є±¬±І№ юІ·Є»®·¬§ф ё·ђєІ йпрркпф ъы нё·Ієт

¬ђ±І °»Ѕ¬®±¬±і»¬»® ¬± Ѕ±°°»®ф ¦ђІЅф іїІ№їІ»» їІј ђ®±І
ђІ ёїђ®т ч±ѕ§ѕј»І«і їІј °ё±°ё±®« ©»®» їІїѕ§¦»ј ѕ§
°»Ѕ¬®±і»¬»® і»¬ё±јт

О»«ѕ¬ж лі±І№ їѕѕ ¬ё» ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ф ±Іѕ§ э» ђ
ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ®»ѕї¬»ј ¬± ¬ё» °®»Єїѕ»ІЅ» ±є хмот юё» ѕ»Є»ѕ
±є э» ђ Є»®§ ѕ±© ђІ хмо °ї¬ђ»І¬ф »°»Ѕђїѕѕ§ ђІ ¬ё±»
»Є»®» ±І»т уІ ¬ё» ђІјђЄђј«їѕ ѕђЄђІ№ ђІ ¬ё» їі» ї®»їф
¬ё» јђєє»®»ІЅ» ±є э» ђІ хмоуїІј І±Іухмо №®±«° ®»у
іїђІ»ј «Іђ№ІђєђЅїІ¬т

Э±ІЅѕ«ђ±Іж э»уј»єђЅђ»ІЅ§ ії§ ѕ» їІ »ІЄђ®±Іі»Іу
¬їѕ ї№»І¬ є±® хмо ђІЅ» ђ¬ ±ЅЅ«® ђІ хмо °ї¬ђ»І¬
Ѕ±іі±Іѕ§т л¬ ¬ё» ±¬ё»® ђј»ф ¬ё»®» ії§ »Ёђ¬ ±¬ё»®
єїЅ¬±®шчф є±® э»уј»єђЅђ»ІЅ§ ё§°±¬ё»ђ ЅїІ І±¬ »Ё°ѕїђІ
¬ё» «Іј«ѕї¬ђ±І ±є хмот юё» јђ»ї»ф ї ¬ё» ї«¬ё±®ђ
±°ђІђ±Іф ђ Є»®§ ѕђє»ѕ§ »ѕђЅђ¬»ј ѕ§ ѓ±ђІ¬ ¬®» ±є э»у
ј»єђЅђ»ІЅ§ їІј ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ ї№»І¬шчт
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