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Н»·±І кт ЧТМЫОЯЭМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН ЙЧМШ
ЮЧСФСЩЧЭЯФ УСФЫЭЛФЫНф НЛЮНМОЯМЫН ЯТЬ НЗНМЫУН
ЭаЯкЯЭмЭкбтЯмбзж зЮ дЯЭмзЮЭккбж Юкзе ЬзЯ жЭнмкзиабдл
етжт Юцэъьяф Этлт гьэуфъцяуф итЯт дьхѐчшыф сютот Яыхэццяуф отжт гьщэѐущья
ю¬уь»¬»®ѕ«®№ ю¬є¬» ѐІ·Є»®·¬§ф э«·єт

ЮїЅµ№®±«Іјж фєЅ¬±є»®®ђІ ђ є №ѕ§Ѕ±°®±¬»ђІ ±є ієіу
ієѕ ѕ±Ѕєѕђ¦»ј ђІ іђѕє єІј ±¬ё»® ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ єѕ«ђј єІј ђІ
°»ЅђєђђЅ №®єІ«ѕ» ±є І»«¬®±°ёђѕт фєЅ¬±є»®®ђІ ђ Ѕёє®єЅу
¬»®ђ¦»ј ѕ§ ¬ё» єѕђѕђ¬§ ¬± є±®і Ѕ±і°ѕ»Ё» ©ђ¬ё ±і» і»¬єѕ
ђ±Іф ієђІѕ§ ©ђ¬ё о»нхт фєЅ¬±є»®®ђІ ёє ієІ§ јђєє»®»І¬
є«ІЅ¬ђ±І ђІ ±®№єІђіт йі±І№ ¬ё»і ¬ё»®» є®» ¬®єІ°±®¬
±є ђ®±І є®±і іє¬»®Ієѕ іђѕєф °є®¬ђЅђ°є¬ђ±І ђІ ¬ё» ®»єЅ¬ђ±І
±є ђІІє¬» ђіі«Іђ¬§ф ®»№«ѕє¬ђ±І ±є єЅ¬ђЄђ¬§ ±є ±і» Ѕ»ѕѕт
йЅЅ±®јђІ№ ¬± ¬ё» ѕђ¬»®є¬«®» јє¬є ±і» °»Ѕђ» ђІЅѕ«јђІ№
ј±№ ѕєЅє ѕєЅ¬±є»®®ђІ ђІ іђѕєт
Я·іж ьё» єђі ±є ¬ёђ ©±®є ©»®» ¬± ђ±ѕє¬» ѕєЅ¬±єу
»®®ђІ є®±і ј±№ І»«¬®±°ёђѕ єІј ¬± ђІЄ»¬ђ№є¬» ђ¬ о»нху
ѕђІјђІ№ °®±°»®¬ђ» ђІ Ѕ±і°є®ђ±І ©ђ¬ё ё«ієІ ѕєЅ¬±є»®у
®ђІт
У»¬ё±јж ьё» °®±Ѕ»ј«®» ±є ѕє¬±є»®®ђІ ђ±ѕє¬ђ±І ђІу
Ѕѕ«ј»ј »Ё¬®єЅ¬ђ±І ±є °®±¬»ђІ є®±і І»«¬®±°ёђ ѕ§ Ѕ»¬§ѕу
¬®ђі»¬ё§ѕєіі±Іђ«і ѕ®±іђј»ф ђ±Іу»ЁЅёєІ№» Ѕё®±ієу
¬±№®є°ё§ ±І Ѕє®ѕ±Ё§і»¬ё§ѕЅ»ѕѕ«ѕ±» єІј №»ѕуєђѕ¬®є¬ђ±І
±І »°ёєј»Ё пуйлт х±ѕ»Ѕ«ѕє® іє ±є ѕєЅ¬±є»®®ђІ ©є

»¬ђіє¬»ј ѕ§ јђєу»ѕ»Ѕ¬®±°ё±®»ђ ђІ °®»»ІЅ» ±є ±јђ«і
ј±ј»Ѕ§ѕ«ѕ°ёє¬» єІј ѕ§ №»ѕуєђѕ¬®є¬ђ±Іт лє®ѕ±ё§ј®є¬»
Ѕ±і°±І»І¬ ђІ °®±¬»ђІ ©є ј»¬»®іђІ»ј ѕ§ ыЅёђєє‘ ®»єЅу
¬ђ±Іт с®±ІуѕђІјђІ№ °®±°»®¬ђ» ±є ё«ієІ єІј ј±№ ѕєЅ¬±є»®у
®ђІ ©»®» ђІЄ»¬ђ№є¬»ј ѕ§ јђ±Ѕђє¬ђ±І ±є ѕєЅ¬±є»®®ђІуо»нх
Ѕ±і°ѕ»Ё є¬ јђєє»®»І¬ °р Єєѕ«» ђІ °®»»ІЅ» ±є Ѕё»ѕє¬ђІ№
є№»І¬ ш°ё±°ёє¬»ф Ѕђ¬®є¬»чт
О»«ґ¬ж фєЅ¬±є»®®ђІ є®±і ј±№ І»«¬®±°ёђѕ ©є ђ±у
ѕє¬»ј єІј °«®ђєђ»ј ¬± ё±і±№»І»ђ¬§т х±ѕ»Ѕ«ѕє® іє ±є
ј±№ ѕєЅ¬±є»®®ђІ ©є ј»¬»®іђІ»ј є йкуир ємєт м±№
ѕєЅ¬±є»®®ђІ ©є ®»Є»єѕ»ј ¬± ѕ» є №ѕ§Ѕ±°®±¬»ђІ є ©»ѕѕ є
ё«ієІ ѕєЅ¬±є»®®ђІт с¬ ©є ј»¬»®іђІ»ј ¬ёє¬ ј±№ ѕєЅ¬±є»®®ђІ
ђ і±®» »єє»Ѕ¬ђЄ» ђІ ђ®±І ѕђІјђІ№ Ѕ±і°є®»ј ©ђ¬ё ё«ієІ
ѕєЅ¬±є»®®ђІ ѕ»Ѕє«» ђ¬ ё±ѕј о»нх є¬ ѕ±©»® °р ¬ёєІ ё«ієІ
ѕєЅ¬±є»®®ђІ ј±»т ы°»Ѕ¬®є ±є ѕєЅ¬±є»®®ђІ Ѕ±і°ѕ»Ё»ј ©ђ¬ё
о»нх ©»®» ѕђ№ё¬ јђєє»®»І¬ є±® ё«ієІ єІј ј±№ ѕєЅ¬±є»®®ђІт
Э±ІЅґ«·±Іж м±№ ѕєЅ¬±є»®®ђІ ђ ђіђѕє® ¬± ё«ієІ
ѕєЅ¬±є»®®ђІ ѕ§ ±і» Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ ѕ«¬ ђ¬ »Ёёђѕђ¬ «І««у
єѕѕ§ ёђ№ё єєєђІђ¬§ ¬± о»нхт

маЭ кздЭ зЮ еЭмЯдлђ бзжл бж маЭ ЭаЭеблмкс зЮ дбЮЭ
п

ЯтМт Ю·µµ«ґ±Єїф о ЩтУт Чёі«®ї¬±Єї

п

р»°є®¬і»І¬ ±є пё»і·¬®§ єІј о·±ґ±№§ф хІ¬»®Іє¬·±Ієґ нЅєј»і§ ±є нЅі»±ґ±№·Ѕєґ юЅ·»ІЅ»ф ює·І¬ ь»¬»®ѕ«®№ф р«іµє§єф нф
э«·єл о ъє¬«®єґ юЅ·»ІЅ» р»°є®¬і»І¬ф ює·І¬ ь»¬»®ѕ«®№ ю¬є¬» ь»јє№±№§ ѐІ·Є»®·¬§ф миф щ±·µєф ює·І¬ ь»¬»®ѕ«®№ф э«·єт

кђ±°ё»®» ђ ¬ё» °є®¬ ±є ¬ё» нє®¬ё ђІ ©ёђЅё ѕђє» »Ёђ¬т
ьё» єєі±« ъ«ђєІ Ѕђ»І¬ђ¬ ютст ю»®Ієјє§ф йтшт юђу
І±№®єј±Є єІј ±¬ё»® ієј» є №®»є¬ Ѕ±І¬®ђѕ«¬ђ±І ђІ ¬ё»
ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є ¬ёє¬ Ѕђ»ІЅ»т ютстю»®Ієјє§ єђј ¬ёє¬
ѕђє» ©є є і«¬«єѕф °»®ђ¬»І¬ єѕ±© ±є Ѕё»іђЅєѕ »ѕ»і»І¬
ѕ»¬©»»І ±®№єІђі єІј »ІЄђ®±Іі»І¬т
ц±©єјє§ і±®» ¬ёєІ ир »ѕ»і»І¬ ±є ¬ё» ш»®ђ±јђЅєѕ
§¬»і ѕ§ мтст х»Іј»ѕ»»Є ёєЄ» ѕ»»І є±«Іј ±«¬ ¬± °ѕє§
®±ѕ» ђІ ¬ё» ±®№єІђі ±є °»±°ѕ» єІј єІђієѕт
х±¬ ±є ¬ё»» »ѕ»і»І¬ є®» ђІ ¬ё» ¬®«Ѕ¬«®» ±є є»®у
і»І¬ф Єђ¬єіђІф ё±®і±І» єІј °є®¬ђЅђ°є¬» ђІ ѕђ±Ѕё»іу
ђЅєѕ єІј °ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕ °®±Ѕ»»ф ®»№«ѕє¬» Ѕ±ѕѕ±ђј ¬є¬»
±є єѕѕ«і»І ђІ Ѕ»ѕѕф ±і±¬ђЅ °®»«®»ф Ѕє¬єѕ§¦» °®±Ѕ»у
» ±є ±Ёђјє¬ђ±Іу®»ј«Ѕ¬ђ±Іф »¬Ѕт
ы± ¬ё» ¬«ј§ ±є ¬ё» ®±ѕ» ±є і»¬єѕђ ђ±І ђІ ¬ё»
Ѕё»іђ¬®§ ±є ѕђє»ф і»јђЅђІ»ф ѕђ±ѕ±№§ф »¬Ѕт ђ Є»®§ єЅ¬«єѕт
ьё» ©±®є “кђ±»ѕ»і»І¬±ѕ±№§’ шолл °тч ђ ¬ё» ®»«ѕ¬ ±є
¬ё» ¬«ј§ ±є ¬ё» ®±ѕ» ±є і»¬єѕђ ђ±І ђІ ¬ё» Ѕё»іђ¬®§ ±є

ѕђє» ©ёђЅё ©є Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј ј«®ђІ№ ієІ§ §»є®т
кђ±ѕ»і»І¬±ѕ±№§ »Ё°ѕєђІ ¬ё» ®±ѕ» ±є ¬ё»» ђ±Іф ¬ё»
®±ѕ» ±є ¬ё»ђ® ђі°ѕ» єІј Ѕ±і°ѕ»Ё Ѕ±і°±«Іј ђІ ¬ё» ѕђє»
±є ±®№єІђіф ¬ё» ђІєѕ«»ІЅ» ±є ¬ё»ђ® єѕ«ІјєІЅ» єІј ѕєЅє
ђІ ¬ё» ѕђ±°ё»®» ±І ¬ё» ё»єѕ¬ёт с¬ єѕ± ¬«јђ» ¬ё» Ѕ±ІЅ»Іу
¬®є¬ђ±І ±є ¬ё»» »ѕ»і»І¬ ђІ є±±ју¬«єє єІј ё±© ¬±
Ѕ±®®»Ѕ¬ §±«® јђ»¬ ¬± є«ѕєђѕ ¬ё»ђ® ѕєЅє ђІ ¬ё» ±®№єІђіт
кђ±ѕ»і»І¬±ѕ±№§ єѕ± ¬«јђ» ¬±ЁђЅ ђІєѕ«»ІЅ» ±І ¬ё» ё»єѕ¬ё
ѕ§ ¬ё» єѕ«ІјєІЅ» ±є ±®№єІђЅ єІј ђІ±®№єІђЅ Ѕ±і°±«Іј
ђІЅѕ«јђІ№ і»¬єѕђ ђ±Іф ©ёђЅё ЅєІ ¬єє» °ѕєЅ» є є ®»«ѕ¬
±є ј»Є»ѕ±°і»І¬ ђІ ¬»ЅёІ±ѕ±№§ єІј ђІј«¬®§т
йі±І№ ¬ё» ј»Ѕђђ±І ±є є І«іѕ»® ±є ђІ¬»®Іє¬ђ±Ієѕ
л±І№®»» ¬ё»®» є®» ±і» єѕ±«¬ ¬ё» ђі°®±Є»і»І¬ ±є ¬ё»
»ј«Ѕє¬ђ±І ±є °»Ѕђєѕђ¬ж Ѕё»іђ¬ф ѕђ±ѕ±№ђ¬ф ¬»ЅёІ±ѕ±у
№ђ¬ф °ё§ђЅђєІ єІј ± ±Іт
м»Ѕђђ±І ±є єѕ±Є»уі»І¬ђ±І»ј Ѕ±І№®»» єђј ¬ёє¬
¬ё» ¬єє ±є ¬ё» °®±¬»Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» ѕђ±°ё»®» єІј ё»єѕ¬ё ±є
±®№єІђі ђ І±¬ ±і»±І»ђ »ѕ»ф ѕ«¬ ±«® Ѕ±іі±І ¬єєт
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ЭзииЭкубжЬнЭбЮдЭ ЯЭжЭ ЭрикЭллбзж кЭЯндЯмЭЬ Юс еЭмЯд ЯжЬ
зрбЬЯмбоЭ лмкЭлл кЭлизжлбоЭ иЯмапЯсл
ЦтШт Ъ®»»јіїІф Ут Уї¬¬·»
ъ·Ѕё±ґє юЅё±±ґ ±є ¬ё» сІЄ·®±Іі»І¬єґ єІј сє®¬ё юЅ·»ІЅ»ф р·Є··±І ±є сІЄ·®±Іі»І¬єґ юЅ·»ІЅ» єІј ь±ґ·Ѕ§ф р«µ» ѐІ·Є»®·¬§ф
р«®ёєіф ъпф оййриурноиф ѐюнт

м«» ¬± ђ¬ °»®ђ¬»І¬ Іє¬«®» єІј ¬±ЁђЅђ¬§ф Ѕ±°°»®
°±» є Ѕ±ІЅ»®І є єІ »ІЄђ®±Іі»І¬єѕ єІј ё«ієІ ё»єѕ¬ё
¬ё®»є¬т йѕ¬ё±«№ё Ѕ±°°»® ђ єІ »»І¬ђєѕ і»¬єѕф ђ¬ ђ Ѕє°єу
ѕѕ» ±є Ѕє¬єѕ§¦ђІ№ ¬ё» є±®іє¬ђ±І ±є ®»єЅ¬ђЄ» ±Ё§№»І °»у
Ѕђ» шъчыч ¬± °®±ј«Ѕ» ђІ¬®єЅ»ѕѕ«ѕє® ±Ёђјє¬ђЄ» јєіє№»т
я» °®±°±» ¬ёє¬ ѕ±¬ё і»¬єѕу®»°±ІђЄ» єІј ъчыуі»јђу
є¬»ј ђ№Ієѕ ¬®єІј«Ѕ¬ђ±І °є¬ё©є§ і±ј«ѕє¬» ¬ё» і±ѕ»Ѕу
«ѕє® єІј Ѕ»ѕѕ«ѕє® ®»°±І» є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё Ѕ±°°»® »Ё°±у
«®»т ь®єІђ»І¬ ¬®єІє»Ѕ¬ђ±І єє§ «ђІ№ лчыуй Ѕ»ѕѕ
©»®» °»®є±®і»ј ¬± ј»¬»®іђІ» ¬ё» єѕђѕђ¬§ ±є Ѕ±°°»® ¬±
ђІј«Ѕ» ¬ё» ¬®єІЅ®ђ°¬ђ±І ±є ®»°±®¬»® №»І» Ѕ±І¬єђІђІ№
«°¬®»єі ®»№«ѕє¬±®§ »ѕ»і»І¬ є®±і і»¬єѕу єІј ±Ёђјє¬ђЄ»
¬®»у®»°±ІђЄ» №»І»ж і±«» і»¬єѕѕ±¬ёђ±І»ђІус шхьу
сч єІј ®є¬ цймшшчржЇ«ђІ±І» ±Ёђј±®»ј«Ѕ¬є» п шцщчпчт
нЁ°±«®» ¬± Ѕ±°°»® ј»Ѕ®»є»ј ђІ¬®єЅ»ѕѕ«ѕє® №ѕ«¬є¬ёђ±І»
ѕ»Є»ѕ єІј ђІЅ®»є»ј ѕ»Є»ѕ ±є ±Ёђјђ¦»ј №ѕ«¬є¬ёђ±І»т сІ
єјјђ¬ђ±Іф Ѕ§¬±ЁђЅђ¬§ ¬«јђ» ј»і±І¬®є¬»ј ¬ёє¬ ј»°ѕ»¬ђ±І
±є №ѕ«¬є¬ёђ±І» ђІЅ®»є»ј Ѕ±°°»® Ѕ§¬±¬±ЁђЅђ¬§ф ©ёђѕ» °®»у
¬®»є¬і»І¬ ©ђ¬ё є°ђ®ђІ ±® Єђ¬єіђІ н °®±Єђј»ј °є®¬ђєѕ
°®±¬»Ѕ¬ђ±Іт л±°°»® єЅ¬ђЄє¬»ј ¬®єІЅ®ђ°¬ђ±І Єђє ѕ±¬ё і»¬у
єѕу єІј ъчыу®»°±ІђЄ» °є¬ё©є§т м»°ѕ»¬ђ±І ±є №ѕ«у

¬є¬ёђ±І» ђІЅ®»є»ј Ѕ±°°»®уђІј«Ѕђѕѕ» »Ё°®»ђ±І ђІ ѕ±¬ё
хьупу єІј цщчпуѕє»ј ®»°±®¬»®т ьё» єјјђ¬ђ±І ±є
є°ђ®ђІ ±® Єђ¬єіђІ н °®ђ±® ¬± Ѕ±°°»® »Ё°±«®»ф ®»ј«Ѕ»ј
¬ё» »Ё°®»ђ±І ±є ®»°±®¬»® №»І» ј®ђЄ»І ѕ§ і»¬єѕ ®»у
°±І» »ѕ»і»І¬ шхънч ±® єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ ®»°±І» »ѕ»у
і»І¬т
ь± ђј»І¬ђє§ ¬ё» ђ№Ієѕ ¬®єІј«Ѕ¬ђ±І °є¬ё©є§ ¬ёє¬ є®»
ђІЄ±ѕЄ»ј ђІ Ѕ±І¬®±ѕѕђІ№ Ѕ±°°»®уєЅ¬ђЄє¬»ј ¬®єІЅ®ђ°¬ђ±Іф
Ѕ»ѕѕ ©»®» °®»у¬®»є¬»ј ©ђ¬ё ђІёђѕђ¬±® ¬ёє¬ єєє»Ѕ¬ ђ№Ієѕ
¬®єІј«Ѕ¬ђ±І ЅєЅєј»т ьё» ®»«ѕ¬ ђІјђЅє¬»ј ¬ёє¬ °®±¬»ђІ
єђІє» лф іђ¬±№»ІуєЅ¬ђЄє¬»ј °®±¬»ђІ єђІє» ђ№ІєѕђІ№
°є¬ё©є§ шнъуупсоф тцусыйшуф єІј °ничф єІј і»¬єѕу
®»°±ІђЄ» ¬®єІЅ®ђ°¬ђ±І єєЅ¬±®уп шхьоупч є®» ђІЄ±ѕЄ»ј
ђІ хьус ¬®єІЅ®ђ°¬ђ±Ієѕ ®»№«ѕє¬ђ±Іт нЁ°»®ђі»І¬ ©ђ¬ё є
хьоуп ј±«ѕѕ» єІ±Ѕє±«¬ Ѕ»ѕѕ ѕђІ» ј»і±І¬®є¬»ј Ѕ±°°»®
ЅєІ ђІј«Ѕ» ¬ё» ¬®єІЅ®ђ°¬ђ±І ±є ®»°±®¬»® №»І» «Іј»® ¬ё»
Ѕ±І¬®±ѕ ±є йън »Ї«»ІЅ» ђІ ¬ё» єѕ»ІЅ» ±є хьоупф ѕ«¬
І±¬ хън »Ї«»ІЅ» ±® ¬ё» є«ѕѕ °®±і±¬»® ±є хьуст ьё»»
®»«ѕ¬ «№№»¬ і»¬єѕу єІј ±Ёђјє¬ђЄ» ¬®»у®»°±ІђЄ»
ђ№Ієѕ ¬®єІј«Ѕ¬ђ±І °є¬ё©є§ і»јђє¬» і±ѕ»Ѕ«ѕє® єІј
Ѕ»ѕѕ«ѕє® ®»°±І» є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё Ѕ±°°»® »Ё°±«®»т

маЭ еЭмЯд бжмЭкЮЭкЭжЭЭ бжмз анеЯж ЭзеидЭеЭжм ЭЯлЭЯЬЭ
Фт Щїґ»ѕµї§їф Хт ЯІј®§»Іµ±
ює·І¬ ь»¬»®ѕ«®№ ьєЄґ±Є щ»ј·Ѕєґ ѐІ·Є»®·¬§ф шт я±ґ¬±§ ю¬®»»¬ ксиф ює·І¬ ь»¬»®ѕ«®№ф пййроо э«·єт

ЮїЅµ№®±«Іјж м«®ђІ№ і»јђЅєѕ ђІ¬»®Є»І¬ђ±І ±і»
і»¬єѕ ЅєІ Ѕ±І¬єЅ¬ ё«ієІ ѕѕ±±јт й ¬ё» °®±Ѕ» ±є
Ѕ±і°ѕ»і»І¬ єЅ¬ђЄє¬ђ±І Ѕє«» є±®іє¬ђ±І ±є і»¬єѕуј»у
°»Іј»І¬ °®±¬»є» шєЅ¬ђЄє¬»ј лп єІј Ѕ±ІЄ»®¬є»ч ©»
ЅєІ «°°±» ¬ёє¬ і»¬єѕ »Ё°±«®» ЅєІ ђІєѕ«»ІЅ» ¬ё» є«ІЅу
¬ђ±І ±є Ѕ±і°ѕ»і»І¬ §¬»іт
Я·іж ьё» №±єѕ ±є ¬ё» ¬«ј§ ©є ¬± ®»Є»єѕ ¬ё»
°±ђѕѕ» ђІєѕ«»ІЅ» ±є ¬ё» ¬єђІѕ» ¬»»ѕ ±І ¬ё» ё«ієІ
Ѕ±і°ѕ»і»І¬т
У»¬ё±јж ьё» єі°ѕ» ±є ё«ієІ »®є ©»®» ђІЅ«ѕє¬у
»ј є¬ м±л ©ђ¬ё є®є№і»І¬ђ»ј ¬єђІѕ» ¬»»ѕ ©ђ®» шрфп №с
іѕч є±® по ё®т ьё» ђІјђЅ» ±є Ѕ±і°ѕ»і»І¬ єЅ¬ђЄђ¬§ Єђє
¬ё» ЅѕєђЅєѕ єІј єѕ¬»®Іє¬ђЄ» °є¬ё©є§ ©»®» ј»¬»®іђІ»ј
ђІ Ѕ±І¬®±ѕ єІј »Ё°±»ј »®єт яєё»ј ®єѕѕђ¬ »®§¬ё®±Ѕ§¬»
©»®» «»ј є±® Ѕ±і°ѕ»і»І¬ ђІђ¬ђє¬ђ±І єІј є Ѕ±і°ѕ»і»І¬
ЅєЅєј» ¬є®№»¬т ьё» ѕє№у°»®ђ±ј єІј ¬ё» Є»ѕ±Ѕђ¬§ ±є
Ѕ±і°ѕ»і»І¬уј»°»Іј»І¬ ё»і±ѕ§ђ ©»®» і»є«®»ј є¬
нй±л і±Іђ¬±®ђІ№ ¬ё» ±°¬ђЅєѕ ј»Іђ¬§ ЅёєІ№» є¬ ирр Ііт

о±® ј»¬»®іђІє¬ђ±І ±є єѕ¬»®Іє¬ђЄ» ЅєЅєј» °є®єі»¬»® ¬ё»
ђІЅ«ѕє¬ђ±І іђЁ¬«®» ©є «°°ѕђ»ј ©ђ¬ё нпьй шпр іхч
©ёђЅё ѕѕ±Ѕє ¬ё» ЅѕєђЅєѕ °є¬ё©є§т
О»«ґ¬ж ы»®є ђІЅ«ѕє¬ђ±І ©ђ¬ё ¬єђІѕ» ¬»»ѕ єі°ѕ»
јђјІђ¬ ђІєѕ«»ІЅ» ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§ ¬ё» єЅ¬ђЄђ¬§ ђє ¬ё» ЅѕєђЅєѕ
Ѕ±і°ѕ»і»І¬ ЅєЅєј»ф ѕ«¬ Ѕє«»ј оує±ѕј ђІёђѕђ¬ђ±І ±є ¬ё»
єѕ¬»®Іє¬ђЄ» °є¬ё©є§т ьё» єі» »єє»Ѕ¬ ©є ±ѕ»®Є»ј
©ё»І ѕђЄєѕ»І¬ ђ®±І шђ¬ «ѕ°ё«® єѕ¬ч ©є єјј»ј ¬± Ѕ±І¬®±ѕ
»®«і ђІ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ртп›пто іхт
Э±ІЅґ«·±Іж ьё» ЅёєІ№» ±є Ѕ±і°ѕ»і»І¬ §¬»і
°є®єі»¬»® єє¬»® »®«і »Ё°±«®» ¬± ¬»»ѕф ё±© ¬ёє¬
¬»»ѕ Ѕ±і°±І»І¬ ЅєІ ѕ» »єє»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ ђ±Іђ»ј єІј ђІ¬»®у
є»®» єІ єѕ¬»®Іє¬ђЄ» °є¬ё©є§ ±є Ѕ±і°ѕ»і»І¬ єЅ¬ђЄє¬ђ±Іт
ьё» »Ё°»®ђі»І¬ ©ђ¬ё о»ычм »Єђј»ІЅ» ¬ёє¬ ђ®±Іф ѕ»ђІ№
¬ё» ієђІ Ѕ±і°±І»І¬ ±є ¬»»ѕф і«¬ ѕ» ®»°±Іђѕѕ» є±® ¬ё»
±ѕ»®Є»ј °ё»І±і»І±Іт ьё» «ѕ¬ђ¬«¬ђ±І ±є єѕ¬»®Іє¬ђЄ»
Ѕ±ІЄ»®¬є» іє№І»ђ«і ѕ§ ђ®±І ђ±І »»і ¬± ѕ» ¬ё»
®»є±І ±є Ѕ±і°ѕ»і»І¬ ђІёђѕђ¬ђ±Іт
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НЛЮНМОЯМЫН ЯТЬ НЗНМЫУН
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еЭмЯд ЭзеидЭр Эзеизлбмбзж бж иаЯкеЯЭздзЯбЭЯд езЬбЮбЭЯмбзж зЮ
излмкЯЬбЯмбзж ЭЮЮЭЭмл бж аЭезизбЭлбл лслмЭе
п
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п

хІ¬·¬«¬» ±є ьёє®ієЅ±ґ±№§ єІј я±Ё·Ѕ±ґ±№§ нЅєјт щ»јт юЅ·тф пмф сть±¬·»® ю¬®»»¬ф рнрмй ч§·Єф ѐµ®є·І»л о хІ¬·¬«¬» ±є щ»ј·Ѕєґ
эєј·±ґ±№§ нЅєј»і§ ±є щ»ј·Ѕєґ юЅ·»ІЅ»ф иоф ь«ёµ·Іµє§є ю¬®»»¬ф кпрнм чёє®µ·Єф ѐµ®є·І»т

ьё» «ІђЇ«» ®±ѕ» ±є і»¬єѕ ђІ є±®іє¬ђ±І ±є ё»і±°±ђ»у
ђ §¬»і ђ ©»ѕѕ єІ±©Іт к«¬ ¬ё» ђ№ІђєђЅєІЅ» ±є і»¬єѕ
«ѕ¬єІЅ» ђІ °±ђ¬ђЄ» ¬±ѕ»®єІЅ» °®±і±¬ђ±І ±є ±ІЅ±ѕ±№§
®єјђ±¬ё»®є°§ ®»ієђІ ЅєІ¬ђѕ§ »Ё°ѕ±®»јт ц»Є»®¬ё»ѕ»ф
©» ЅєІ »Ё°»Ѕ¬ ¬ё» °»Ѕђєѕ «ЅЅ» ±є ¬ё» і»¬єѕ Ѕ±і°ѕ»Ёу
» є °®±°»Ѕ¬ђЄ» ј®«№ є±® °ёє®ієЅ±ѕ±№ђЅєѕ і±јђєђЅєу
¬ђ±І ±є °±¬у®єјђє¬ђ±І І»№є¬ђЄ» »єє»Ѕ¬т с¬ ђ Ѕ±ІІ»Ѕ¬»ј
©ђ¬ё ђІјђ°»Ієѕѕ» іђЅ®±»ѕ»і»І¬ є«ІЅ¬ђ±І ђІ є±®ієу
¬ђ±І єІј °®±¬»Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» ѕ±ј§ »І¦§і»ђ °±±ѕ єІј єѕ±
©ђ¬ё ¬ё» »¬ђіє¬»ј °±ђ¬ђЄ» °ёє®ієЅ±ј§ІєіђЅ єІј ѕ±©
¬±ЁђЅђ¬§ ±є і»¬єѕ Ѕ±і°ѕ»Ё» є Ѕ±і°є®»ј ©ђ¬ё ђ±І і»¬єѕ
«ѕ¬єІЅ»т ьё» °±ѕ§і»¬єѕ Ѕ±і°ѕ»Ё Ѕ±і°±ђ¬ђ±І є®»
Ѕє°єѕѕ» ±є ±°¬ђієѕ ђІєѕ«»ІЅ» ±І ¬ё» ђі°±®¬єІ¬ ё±і»±¬єу
ђ ѕђІєт сІ ¬ё» єђ®¬ ђІ¬єІЅ» «Ѕё Ѕ±і°±ђ¬ђ±І ЅєІ
®»ј«Ѕ» ¬ё» ®ђє ±є °±¬®єјђє¬ђ±І Ѕ±і°ѕђЅє¬ђ±І ±є ё»у
і±°±ђ»ђ §¬»іт
ьё» °®±°±» ±є °®»»І¬ ђІЄ»¬ђ№є¬ђ±І ђ ¬ё» Ѕ±®®±ѕ±у
®є¬ђ±І ±є ¬ёђ Ѕ±ІЅ»°¬ є¬ ¬ё» єІєѕ§ђ ±є ё»і±°±ђ»¬ђЅ

Ѕ±і°»¬»ІЅ» ±є ¬ё» ±®ђ№ђІєѕ іђЅ®±»ѕ»і»І¬ Ѕ±і°±ђ¬ђ±І
шTOчт TO Ѕ±І¬єђІ јуѕђ±і»¬єѕ ђІ є ¬є¬» ±є Ѕ±±®јђІє¬ђ±І
Ѕ±і°±«Іј ©ђ¬ё єіђІ» Ѕє®ѕ±ІђЅ єЅђј шрфч єІј ±¬ё»®
»»І¬ђєѕ і»¬єѕ › «Ѕё є єѕ¬ ±є ±Ё§№»І єЅђјт сІ ¬ё»
хл Ѕ±і°±ђ¬ђ±І ¬ё» іђЅ®±»ѕ»і»І¬ ®є¬ђ± ђ ші№сп №чж о»
ж ёІ ж хІ ж л« ж л± ж л® ж х± ж ы» ж ю ж рф з поти ж плто
ж нтк ж нтн ж ртно ж ртнр ж ртлл ж ртоо ж ртрм ж нкктрт
я» °®±°±»ј ¬ё» ®±«¬» ±є лх Ѕ®»є¬ђ±І ѕ§ ¬ё» °®ђІЅђу
°ѕ» І»© і»¬ё±ј ±є “«ііє®§ §І¬ё»ђ’т ьёђ і»¬ё±ј
є«і» ¬ё» І»Ё¬ ®»єЅ¬ђ±І Ѕё»і»ж
Ої°·ј Ѕ±І¬їЅ¬
Рёї» пж Ґшо» нхф ёІ охф хІ ох ф л« ох ф л± ох ф л® нх ч
шєІ¬ђуђ±ІчІ Ј х Ірф з
з Ґшо» нхф ёІ охф хІ ох ф л« ох ф л± ох ф л® нх чфІ
х Ір шєІ¬ђуђ±Іч
УЭ
Рёї» ож
х±ф юф ы»
ш±Ё§№»І єЅђј єѕ¬ч

ЭЯмЯдбмбЭ зрбЬЯмбзж зЮ зрсесзЯдзЮбж Юс ЭзииЭк бзжл
ЩтЮт Р±¬І·µ±Єїф НтЯт У±·»»Єїф ЫтКт Щ±®ї»Єф ЫтЯт Нё»µё±Є¬¦±Єї
у®±«° ±є о·±°ё§·Ѕ ±є э»ј±Ё ь®±¬»·Іф хІ¬·¬«¬» ±є п»ґґ о·±°ё§·Ѕф э«·єІ нЅєј»і§ ±є юЅ·»ІЅ»ф ь«ёЅё·І±ф щ±Ѕ±©
э»№·±Іф пмоойрф э«·єт суіє·ґк ґ±µ·№±јміє·ґт®«

ь®єІє±®іє¬ђ±І ±є і«Ѕѕ» ±Ё§ухѕ ђІ¬± ±Ёђјђ¦»ј і»¬у
є±®іф ©ёђЅё ђ Ѕє¬єѕ§¦»ј ѕ§ л«охђ±Іф ђ ±є °»Ѕђєѕ ђІ¬»®»¬
є ¬ёђ ®»єЅ¬ђ±І ђ ѕ»ѕђ»Є»ј ¬± ѕ» ¬ё» ієђІ є«®Ѕ» ±є єЅ¬ђЄ»
чо є±®і °®±ј«Ѕ»ј є¬ ђЅё»іђє єІј ®»°»®є«ђ±І ±є і§±у
Ѕє®јт ьё» ®»єЅ¬ђ±І °®±Ѕ»»ј ¬ё®±«№ё є±®іє¬ђ±І ±є ¬ё»
°»ЅђєђЅ ®»є№»І¬у°®±¬»ђІ Ѕ±і°ѕ»Ёф ©ёђЅё ђ є±ѕѕ±©»ј ѕ§
»ѕ»Ѕ¬®±І ¬®єІє»® ђІ ¬ё» Ѕ±і°ѕ»Ёт ъ»ј«Ѕ»ј Ѕ±°°»® ђ ¬ё»І
®»±Ёђјђ¦»ј ѕ§ ±Ё§№»І ¬± л«ох ©ђ¬ё °є®¬ђЅђ°є¬ђ±І °®±¬±І ±є
¬ё» і»јђ«іф °®±ЄђјђІ№ ¬ё» Ѕѕ±«®» ±є ¬ё» Ѕє¬єѕ§¬ђЅ Ѕ§Ѕѕ»т
лє¬єѕ§ђ ђ І±¬ ±ѕ»®Є»ј «Іј»® єІє»®±ѕђЅ Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт
ьё» ј»¬єђѕ»ј °ё§ђЅєѕ і»ЅёєІђі ±є ±Ё§ухѕ ±Ёђјєу
¬ђ±І ѕ§ Ѕ±°°»® Ѕ±і°±«Іј ђ І±¬ Ѕѕ»є® І±©т чІ» ±є ¬ё»
®»є±І ђ ¬ёє¬ °»®і ©ёєѕ» хѕ Ѕ±І¬єђІђІ№ ієЁђієѕ
І«іѕ»® ±є ёђ¬ђјђІ» ©є ¬ё» ±ѕ» ±ѕѓ»Ѕ¬ ±є ђ¬ »ЁєіђІєу
¬ђ±Іт э° ¬± ђЁ л«ох ђ±І ЅєІ ѕђІј ¬± °»®і ©ёєѕ» і»¬ухѕ
©ђ¬ё јђєє»®»І¬ єєєђІђ¬ђ»т о®±і ¬ё» »Ї«ђѕђѕ®ђ«і јђєѕ§ђ
єІј цхъ јє¬єф ¬ё®»» ѕђІјђІ№ ђ¬» ёєЄ» є°°є®»І¬ѕ§ ¬ё»
ёђ№ё»¬ єєєђІђ¬§ є±® л«охф є¬ рђппнф рђппк єІј рђми
шѕђІјђІ№ Ѕ±І¬єІ¬ Ѕ±®®»°±Іј ¬± прл › прк хупчт
сІ ¬ё» °®»»І¬ ©±®єф ¬ё» ђІєѕ«»ІЅ» ±є л«ох Ѕ±ІЅ»І¬®єу
¬ђ±Іф °р єІј ђ±ІђЅ ¬®»І№¬ё ±є ¬ё» ±ѕ«¬ђ±Іф є ©»ѕѕ є
®»ј±ЁуђІєЅ¬ђЄ» ёІох ђ±І ±І ¬ё» ®є¬» ±є ±Ёђјє¬ђ±І ±є
±Ё§і§±№ѕ±ѕђІ є®±і °»®і ©ёєѕ»ф ё±®» єІј °ђ№ ѕ§
Ѕ±°°»® ђ±І ёє ѕ»»І ¬«јђ»јт ьё»» і§±№ѕ±ѕђІ ёєЄ»
»Ї«єѕ ®»ј±Ё °±¬»І¬ђєѕ єІј ё±і±ѕ±№±« °є¬ђєѕ ¬®«Ѕу
¬«®»ф ѕ«¬ јђєє»® ђІ є І«іѕ»® ±є ёђ¬ђјђІ» ѕ±Ѕє¬»ј ±І ¬ё»
°®±¬»ђІ «®єєЅ»т с¬ ©є ё±©І ¬ёє¬ ±Ё§ухѕ ЅєІ ѕ» ±Ёђу
јђ¦»ј ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є л«ох ¬ё®±«№ё ¬©± јђ¬ђІЅ¬ °є¬ёу

©є§ф ј»°»ІјђІ№ ±І ©ёђЅё ёђ¬ђјђІ» ѕђІј ¬ё» ®»є№»І¬
єІј ё±© ¬єѕѕ» ђ ¬ё» Ѕ±і°ѕ»Ёт й ѕ±© °руј»°»Іј»І¬
Ѕє¬єѕ§¬ђЅ °®±Ѕ» ђ ±ѕ»®Є»ј є±® °»®і ©ёєѕ» єІј ё±®»
±Ё§і§±№ѕ±ѕђІ ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є »Ї«ђі±ѕє® л«ох Ѕ±Іу
Ѕ»І¬®є¬ђ±Іт ьё» °®±Ѕ» ђ ё±©І ¬± ѕ» Ѕє«»ј ѕ§ ¬ё»
¬®±І№ ѕђІјђІ№ ±є л«ох ¬± рђппн єІј рђппк ¬ёє¬ є®»
єѕ»І¬ ђІ °ђ№ хѕт чІ ¬ё» Ѕ±І¬®є®§ф ®є°ђј ±Ёђјє¬ђ±І ±є пру
плы ±є °ђ№ ±Ё§ухѕ ш¬ё» єє¬ °ёє»ч ђ ±ѕ»®Є»ј «Іј»®
¬ё» єі» Ѕ±Іјђ¬ђ±Іф ©ёђЅё ђ І±¬ єЅЅ±і°єІђ»ј ѕ§ ¬ё»
Ѕє¬єѕ§ђ ѕ»Ѕє«» ®»±Ёђјє¬ђ±І ±є ¬ё» ®»ј«Ѕ»ј Ѕ±°°»®
»Єђј»І¬ѕ§ јђј І±¬ ±ЅЅ«®т л±і°ѕ»Ёє¬ђ±І ±є л«ох ©ђ¬ё
рђзй ђ¬«є¬»ј І»є® ¬ё» ё»і» ђ і±¬ °®±ѕєѕѕ§ ®»°±Іђу
ѕѕ» є±® ¬ё» єє¬ °ёє» ±є ¬ё» ®»єЅ¬ђ±Іт ьё» єєєђІђ¬§ ±є
рђзй є±® л«ох і«¬ ѕ» »»І¬ђєѕѕ§ ѕ±©»® ¬ёєІ ±є ¬ё»
“Ѕє¬єѕ§¬ђЅ’ рђ ппн єІј рђ ппк ®»ђј«» ђІЅ» ¬ё» єє¬
°ёє» ј±» І±¬ Ѕ±І¬®ђѕ«¬» іє®є»јѕ§ ¬± ¬ё» ®є¬» ±є °»®і
©ёєѕ» єІј ё±®» ±Ё§ухѕ ±Ёђјє¬ђ±Іт ьё» °руј»°»Іу
ј»ІЅ» Ѕ«®Є» ђІ ѕ±¬ё Ѕє» ђ ђ№і±ђјєѕ ©ђ¬ё °у»єє Ѕ±®®»у
°±ІјђІ№ ¬± ¬ё» рђ ђ±Іђ¦є¬ђ±Іт ыђІЅ» ¬ё» °у»єє Єєѕ«» є±®
¬©± °®±¬»ђІ јђєє»® ѕ§ ртн›ртм °р «Іђ¬ф ђ¬ ђ °±ђѕѕ» ¬±
Ѕ±ІЅѕ«ј» ¬ёє¬ ¬ё» ®є¬» ±є ±Ё§ухѕ ±Ёђјє¬ђ±І ђ ђІєѕ«»ІЅ»ј
ѕ§ ђ±Іђ¦є¬ђ±І ±є рђ ппкф ©ёђЅё ђ °®±¬±Іє¬»ј ©ђ¬ё °у
ктл ђІ °»®і ©ёєѕ» хѕ єІј °у ктй ђІ хѕ є®±і ё±®» с¬
ёє ѕ»»І є±«Іј ¬ёє¬ ђІЅ®»є» ђІ Ѕ±°°»® Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І
ј±» І±¬ °®±ј«Ѕ» °®±°±®¬ђ±Ієѕ №®±©¬ё ђІ ¬ё» ±Ёђјє¬ђ±І
®є¬» ±є ѕ±¬ё ±Ё§ухѕт с¬ ђ јђЅ«»јф ©ёђЅё л«ох ѕђІјђІ№
ђ¬» ±є хѕ ієє» ієђІ Ѕ±І¬®ђѕ«¬ђ±І ¬± рђ ®»єЅ¬ђ±І ®є¬»
є¬ јђєє»®»І¬ л«охж хѕ ®є¬ђ±ф є®±і ртол ¬± прт

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
НЫННСТ к

м и

ЭЮЮЭЭм зЮ еЭмЯд ЭЯмбзж лнЮлмбмнмбзж пбма зкЯЯжбЭ ЭЯмбзжл зж маЭ
иЯкЯеЭмЭкл зЮ ноуеЭдмбжЯ ЭнкоЭл зЮ ЬжЯ
ОтФт Хї¦ї®§їІф ЯтЧт Р»¬®±Єф ЮтЧт Н«µё±®«µ±Є
хІ¬·¬«¬» ±є яё»±®»¬·Ѕєґ єІј сЁ°»®·і»І¬єґ о·±°ё§·Ѕ ±є э«·єІ нюф пмоойрф ь«ёЅё·І±ф щ±Ѕ±© ®»№·±Іф э«·єт

с¬ ёє ѕ»»І ©»ѕѕ ј±Ѕ«і»І¬»ј І±© ¬ёє¬ мцйуѕђ°ђј
ђІ¬»®єЅ¬ђ±І °ѕє§ єІ ђі°±®¬єІ¬ ®±ѕ» ђІ ієІ§ Ѕ»ѕѕ«ѕє® °®±у
Ѕ»»т ьё»®»є±®»ф ¬ё» »ѕ«Ѕђјє¬ђ±І ±є °ё§ђЅ±Ѕё»іђЅєѕ ®»№у
«ѕє®ђ¬ђ» ±є ¬ёђ ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ђ єІ єЅ¬«єѕф ѕ«¬ јђєєђЅ«ѕ¬ ¬єє ј«»
¬± »Ё¬®»і»ѕ§ ѕ±© ±ѕ«ѕђѕђ¬§ ±є Іє¬«®єѕ ѕђ°ђјт я» ёєЄ»
¬«јђ»ј ¬ё» ђІєѕ«»ІЅ» ±є Ѕє¬ђ±ІђЅ єі°ёђ°ёђѕ»ф є »єђѕ§
±ѕ«ѕѕ» ¬®«Ѕ¬«®єѕ єІєѕ±№ ±є ѕђ°ђјф ±І ¬ё» ¬®«Ѕ¬«®» єІј
¬єѕђѕђ¬§ ±є мцй ј±«ѕѕ» ё»ѕђЁт рђ№ё і±ѕ»Ѕ«ѕє® ©»ђ№ё¬
«®№»±І °»®і мцй ©є «»ј ђІ ¬ёђ ¬«ј§т ьё» эюу
і»ѕ¬ђІ№ Ѕ«®Є» ±є мцй ©ђ¬ё ј±ј»Ѕ§ѕуф ¬»¬®єј»Ѕђѕуф ё»Ёєј»у
Ѕ§ѕ¬®ђі»¬ё§ѕєіі±Іђ«і ѕ®±іђј» ђІ пр›о х цєлѕ ©»®»
і»є«®»ј ±І ¬ё» °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬»® юыэуошт ьё» ёђє¬ ±є
¬ё» і»ѕ¬ђІ№ Ѕ«®Є» ±є мцй ©ђ¬ё ђІЅ®»є» ±є Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І
±є Ѕє¬ђ±ІђЅ єі°ёђ°ёђѕ» ¬± ¬ё» ®»№ђ±І ±є ёђ№ё»® ¬»і°»®є¬«®»
©є ј»і±І¬®є¬»јт й ђІ ¬ё» Ѕє» ±є цєх Ѕє¬ђ±І ¬ёђ ёђє¬
°±ђІ¬ ¬± ¬ё» ¬єѕђѕђ¦є¬ђ±І ±є мцй ј±«ѕѕ» ё»ѕђЁ є є ®»«ѕ¬

±є Ѕ®»»ІђІ№ ±є ¬ё» ®»°«ѕђ±І ѕ»¬©»»І І»№є¬ђЄ»ѕ§ Ѕёє®№»ј
°ё±°ёє¬» №®±«°ф ѕ«¬ ¬ё» ¬єѕђѕђ¦ђІ№ »єє»Ѕ¬ ђ єѕ±«¬ н
±®ј»® ёђ№ё»®т сІ Ѕ±І¬®є¬ ¬± цєхф ¬ё» Ѕє¬ђ±ІђЅ єі°ёђ°ёђѕ»
®»«ѕ¬ ¬± ¬ё» ђІЅ®»є» ±є ¬®єІђ¬ђ±І ©ђј¬ё шммьч єІј ¬± ¬ё»
ј»Ѕ®»є» ±є ё§°»®Ѕё®±іђЅђ¬§т ы«Ѕё ѕ»ёєЄђ±® ±є і»ѕ¬ђІ№
Ѕ«®Є» ђ ¬ё» Ѕ±І»Ї«»ІЅ» ±є ё§ј®±°ё±ѕђЅ є®є№і»І¬ ђІ
єі°ёђ°ёђѕ» і±ѕ»Ѕ«ѕ» °®±ЄђјђІ№ є±® ¬ё»ђ® °»ЅђєђЅ ѕђІјђІ№
¬± мцй ђІ є±®і ±є Ѕѕ«¬»®т с¬ °®±Єђј» є±® °»ЅђєђЅф
»Ї«»ІЅ»уј»°»Іј»І¬ф ѕђІјђІ№ ±є Ѕє¬ђ±ІђЅ єі°ёђ°ёђѕ» ђІ
є±®і ±є Ѕѕ«¬»®т ы«Ѕё І±Іу«Іђє±®і јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ±є єіу
°ёђ°ёђѕ» і±ѕ»Ѕ«ѕ» єѕ±І№ ¬ё» мцй ј±«ѕѕ» ё»ѕђЁ ®»«ѕ¬ ¬±
¬®±І№ ё»¬»®±№»І»ђ¬§ ¬єѕђѕђ¬§ ієІђє»¬»ј ђ¬»ѕє ђІ ¬ё»
ђІЅ®»є» ±є ммьт к»ђј»ф ¬ё» є±®іє¬ђ±І мцйуЅє¬ђ±ІђЅ
єі°ёђ°ёђѕ» Ѕ±і°ѕ»Ё ®»«ѕ¬ ¬± ¬ё» ѕђ№ё¬ Ѕє¬¬»®ђІ№ ±є
±ѕ«¬ђ±Іф ©ёђЅё ђ ®»°±Іђѕѕ» є±® ¬ё» ±ѕ»®Є»ј ј»Ѕ®»є»
±є ё§°»®Ѕё®±іђЅђ¬§ є¬ эюуі»ѕ¬ђІ№ ±є мцйт
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хІ¬·¬«¬» ±є оє·Ѕ о·±ґ±№·Ѕєґ ь®±ѕґ»іф э«·єІ нЅєј»і§ ±є юЅ·»ІЅ» ь«ёЅё·І±ф щ±Ѕ±© э»№·±Іф э«·єф пмоойрл суіє·ґк
µґ·і±Єм·°т»®°«µё±Єт«л о р»°є®¬і»І¬ ±є пё»і·¬®§ф ф±§¬ шєѕ±®є¬±®§ф ь®·ІЅ»¬±І ѐІ·Є»®·¬§ ь®·ІЅ»¬±Іф ъц рилмл тєЁк шкрйч
олиупйирл суіє·ґк ј·і«µ»мь®·ІЅ»¬±Іт»ј«

шё±¬±§І¬ё»¬ђЅ ±Ёђјє¬ђ±І ±є ©є¬»® ђ є є«Іјєі»І¬єѕ
ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ °®±Ѕ» єІј ¬ё» ієђІ ±«®Ѕ» ±є ѕ±¬ё »ѕ»Ѕ¬®±І
«»ј є±® лчоуєђЁє¬ђ±І ј«®ђІ№ °ѕєІ¬ °ё±¬±§І¬ё»ђ єІј
і±ѕ»Ѕ«ѕє® ±Ё§№»І ђІ ¬ё» є¬і±°ё»®»т ьёђ °®±Ѕ» ±Ѕу
Ѕ«® ђІ є і«ѕ¬ђуЅ±і°±І»І¬ °ђ№і»І¬у°®±¬»ђІ Ѕ±і°ѕ»Ё
Ѕєѕѕ»ј °ё±¬±§¬»і сс шшыссч ¬ёє¬ ђіі»®»ј ђІ ¬ё» ђІІ»®
і»іѕ®єІ» ±є Ѕёѕ±®±°ѕє¬ ш¬ё§ѕєє±ђјчт ьё» ђІ±®№єІђЅ
Ѕ±®» ±є ¬ё» ©є¬»®у±Ёђјђ¦ђІ№ Ѕ±і°ѕ»Ё шячлч ±є шысс
Ѕ±Іђ¬ ±є ¬ё®»» ђ±І шхІ шссчф лє шссч єІј лѕуч ©ђ¬ё
¬±ђЅёђ±і»¬®§ ±є хІмлєплѕЁт ы¬®±І№ »Єђј»ІЅ» є±® є ѕђу
Ѕє®ѕ±Іє¬» шклч ®»Ї«ђ®»і»І¬ ©ђ¬ёђІ ¬ё» ©є¬»®у±Ёђјђ¦ђІ№
Ѕ±і°ѕ»Ё шячлч шѕ±¬ё чоу»Є±ѕЄђІ№ єІј є»іѕѕђІ№ є®±і
є°±уячл єІј хІшссчч ±є шысс ёє ѕ»»І °®»»І¬»ј
®»Ѕ»І¬ѕ§ ш®»Єђ»©»ј ђІж уѕђі±Є єІј кє®єІ±Єф ккй оррпф
плрнф пийчт ьё» є±ѕѕ±©ђІ№ »Ё°ѕєІє¬ђ±І є±® ¬ё» ђІЄ±ѕЄ»у
і»І¬ ±є кл ђІ ¬ё» »Є»І¬ ©ђ¬ёђІ ¬ё» ячл є®» Ѕ±Іђју
»®»јж пч кл »®Є» » єІ »ѕ»Ѕ¬®±І ј±І±® шєѕ¬»®Іє¬ђЄ» ¬±
©є¬»® ±® є є ©є§ ±є ђІЄ±ѕЄ»і»І¬ ±є ©є¬»® і±ѕ»Ѕ«ѕ» ђІ
¬ё» ±Ёђјє¬ђЄ» ®»єЅ¬ђ±Іч ¬± ¬ё» хІуЅ±І¬єђІђІ№ ячле оч

кл єєЅђѕђ¬є¬» ®»ує»іѕѕ§ ±є ¬ё» ячл є®±і є°±уячл
єІј хІшссче нч кл ђ єІ ђІ¬»№®єѕ Ѕ±і°±І»І¬ ±є ¬ё» ячл
»»І¬ђєѕ є±® ђ¬ є«ІЅ¬ђ±І єІј ¬єѕђѕђ¬§е ђ¬ іє§ ѕ» Ѕ±Іђју
»®»ј є є јђ®»Ѕ¬ ѕђ№єІј ¬± ¬ё» хІуЅѕ«¬»®т л±і°є®є¬ђЄ»
¬«јђ» ±є »ѕ»Ѕ¬®±Ѕё»іђЅєѕф °»Ѕ¬®±Ѕ±°ђЅ шншъч єІј
є«ІЅ¬ђ±Ієѕ °®±°»®¬ђ» ±є Ѕ±і°ѕ»Ё» ±є хІшссч єІј хІшсссч
©ђ¬ё кл єІј ±¬ё»® Ѕє®ѕ±Ё§ѕє¬» шє±®іє¬» єІј єЅ»¬є¬»ч
ё±© ¬ёє¬ ¬ё» «ІђЇ«» Ѕє°єѕђѕђ¬§ ±є кл ¬± ђІђ¬ђє¬» ¬ё»
є»іѕѕ§ ±є ¬ё» ¬»¬®єієІ№єІ»» Ѕѕ«¬»® ±є ¬ё» ячл є®±і
хІшссч єІј є°±уячлушысс ЅєІ ѕ» є¬¬®ђѕ«¬»ј ¬± є±®іє¬ђ±І
±є »ѕ»Ѕ¬®±І»«¬®єѕф »єђѕ§ ±Ёђјђ¦єѕѕ»ф ±ѕђ№±і»®ђЅ хІсклу
Ѕ±і°ѕ»Ё» ¬ёє¬ »®Є» є ѕ«ђѕјђІ№ ѕѕ±Ѕє є±® ¬ё» ячл
шу±¦ѕ±Є »¬ єѕтф «ѕіђ¬¬»јчт с¬ ђ «№№»¬»ј ¬ёє¬ ј«» ¬± ¬ёђ
°®±°»®¬§ кл іђ№ё¬ ёєЄ» ѕ»»І Ѕ®ђ¬ђЅєѕ ¬± ¬ё» »Є±ѕ«¬ђ±Іє®§
±®ђ№ђІ ±є ¬ё» єђ®¬ чоу»Є±ѕЄђІ№ Ѕ§єІ±ѕєЅ¬»®ђє є®±і є І±Іу
±Ё§№»ІђЅ ѕєЅ¬»®ђєѕ °®»Ѕ«®±® ђІ ¬ё» й®Ѕё»єІ °»®ђ±ј шиото
кѐйч шмђі«є» »¬ єѕтф шцйыф оррпф зиф опйрчт
ЯЅµІ±©ґ»ј№і»І¬ж ы«°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё» осълйф №®єІ¬
пърньяррллнурпт
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Н»·±І кт ЧТМЫОЯЭМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН ЙЧМШ ЮЧСФСЩЧЭЯФ УСФЫЭЛФЫНф
НЛЮНМОЯМЫН ЯТЬ НЗНМЫУН
ьё» ј»¬»®іђІє¬ђ±І ±є Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І ѕ»¬©»»І ¬ё» °ё§у
ђЅєѕ єІј Ѕё»іђЅєѕ °®±°»®¬ђ» ±є Ѕ±±®јђІє¬ђ±І «ѕ¬єІЅ»
±є і»¬єѕ єІј ¬ё»ђ® °ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕ єЅ¬ђЄђ¬§ ®»ієђІ ¬ё»
і±¬ ђі°±®¬єІ¬ ¬єє є±® °«®°±»є«ѕ »є®Ѕё ±є І»© і»ју
ђЅєѕ °®±ј«Ѕ¬ ±І ¬ё» ѕєђ ±є і»¬єѕ Ѕ±і°ѕ»Ё»т ьё»®»у
є±®» ¬ё» ђІЄ»¬ђ№є¬ђ±І ±є ¬ё» ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ±є і»¬єѕ Ѕ±іу
°ѕ»Ё» ©ђ¬ё і±ј»ѕ єІј Ѕ»ѕѕ«ѕє® і»іѕ®єІ» ©ђ¬ё ђі«ѕу
¬єІ»±« ј»¬»®іђІђІ№ ¬ё» »Ёђ¬»ІЅ» є±®і ђ ђі°±®¬єІ¬ є±®
ђІ¬»®®»ѕє¬ђ±І ј»¬»®іђІє¬ђ±І ѕ»¬©»»І °ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕ єЅу
¬ђЄђ¬§ єІј і±ѕ»Ѕ«ѕє® ¬®«Ѕ¬«®» ±є «ѕ¬єІЅ»т
ьё» ђІєѕ«»ІЅ» ±є і»¬єѕ Ѕ±і°ѕ»Ё» ¬®«Ѕ¬«®» ±І
»ѕ»Ѕ¬®±Ѕё»іђЅєѕ °®±°»®¬ђ» ±є і±ј»ѕ і»іѕ®єІ» шѕђѕє§у
»® ѕђ°ђј і»іѕ®єІ» кфх єІј і±І±ѕє§»®ч ©є ђІЄ»¬ђу
№є¬»јт ьё» Ѕ±і°±ђ¬ђ±І єІј ёє®» ±є »єЅё Ѕ±і°ѕ»Ё є±®і
ёєј ѕ»»І ЅєѕЅ«ѕє¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» ё»ѕ° ±є ¬»° Ѕ±і°ѕ»Ёє¬ђ±І
Ѕ±І¬єІ¬ф ©ёђЅё ©»®» ј»¬»®іђІ»ј ѕ§ ¬ё» °руі»¬®§ф
°±¬»І¬ђ±і»¬®§ єІј °»Ѕ¬®±і»¬®§ ±є ¬ё» Ѕ±ІЅ®»¬» °ё§ђ±у
ѕ±№ђЅєѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±® «»ј Єєѕ«» є®±і ѕђ¬»®є®§т о±® кфх
њ ¬ё» ђІєѕ«»ІЅ» ±є Ѕ±і°ѕ»Ё» ±І ¬ё» »ѕ»Ѕ¬®±Ѕ±Іј«Ѕ¬ђЄу
ђ¬§ф ¬ё» і»іѕ®єІ» °±¬»І¬ђєѕф ¬ё» »ѕє¬ђЅ °®±°»®¬ђ» ©»®»
ј»¬»®іђІ»ј єІј є±® і±І±ѕє§»® њ ¬ё» ЅёєІ№» ±є «®єєЅ»
¬»Іђ±І є¬ Ѕ±і°ѕ»Ё» єјјђІ№т
с¬ ©є ®»Є»єѕ»јф ¬ёє¬ ђІ і±¬ Ѕє» ¬ё» ђІ¬»ІђЄ»
ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ©ђ¬ё і±ј»ѕ і»іѕ®єІ» ђ ±ѕ»®Є»ј ђІ ¬ё»
°®»ј±іђІєІЅ» єђ»ѕј ±є ¬ё» Ѕ±±®јђІє¬»ѕ§ є¬«®є¬»ј Ѕ±іу
°ѕ»Ё» ©ђ¬ё ±®№єІђЅ ѕђ№єІјф ђІЅѕ«јђІ№ ѕђ±ѕђ№єІјж
пт ьё» ієЁђієѕ ЅёєІ№» ±є кфх Ѕ±Іј«Ѕ¬ђЄђ¬§ ©є ±ѕу
»®Є»ј ђІ °®»ј±іђІєІЅ» Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є є¬«®є¬»ј »¬ё§ѕу
»І»јђєіђІ»ф јђ°§®ђј§ѕ Ѕ±і°ѕ»Ё» ±є л«ф цђ єІј ёІ
ђх»шѕ°§чнѓох єІј ђх»шнІчнѓохт сІ ¬ё» є¬«®є¬»ј Ѕ±і°ѕ»Ё

м з

ђ±І ¬ё» і»¬єѕ ђ Ѕ±і°ѕ»¬»ѕ§ «®®±«Іј»ј ѕ§ ѕђ№єІј єІј є
ёє®» ±є ¬ё»» ђ±І ђІ є ±ѕ«¬ђ±І ј»¬»®іђІ» ¬ё» Ѕ±Іј«Ѕу
¬ђЄђ¬§ ЅёєІ№»т ы± ђІ Ѕє» ±є јђ°§®ђј§ѕ Ѕ±і°ѕ»Ё» ©ђ¬ё л«
єІј ёІф ¬ё» ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ©ђ¬ё кфх ј±» І±¬ ј»°»Іј ±І ¬ё»
Іє¬«®» ±є Ѕ»І¬®єѕ є¬±іт ьё» јђєє»®»ІЅ» ђІ ¬ё» ђІ¬»®єЅ¬ђ±І
±є »¬ё§ѕ»І»јђєіђІ» єІј јђ°§®ђј§ѕ Ѕ±і°ѕ»Ё» ђ Ѕ±ІІ»Ѕ¬у
»ј ©ђ¬ё ђ№ІђєђЅєІ¬ јђєє»®»ІЅ» ђІ ¬ё» ѕђ№єІј ѕђ°±°ёђѕ§т
от ьё» ієЁђієѕ ђІєѕ«»ІЅ» ±І »ѕє¬ђЅ °®±°»®¬ђ» ±є кфх
©є ±ѕ»®Є»ј ђІ Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є °®»ј±іђІєІЅ» є¬«®є¬»ј
Ѕ§¬»ђІ» Ѕ±і°ѕ»Ё ±є л®нхт
нт ьё» ієЁђієѕ ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ©ђ¬ё є і±І±ѕє§»® є®±і
°ё±°ё±ѕђ°ђј ©є ±ѕ»®Є»ј ђІ Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є °®»ј±іђу
ІєІЅ» є¬«®є¬»ј Ї«ђІ±ѕђІ±ѕє¬± Ѕ±і°ѕ»Ё ±є №єѕѕђ«іт
ьё» °®»»ІЅ» ±є ±®№єІђЅ ѕђ№єІјф Ѕ±і°ѕ»¬»ѕ§ «®®±«Іју
ђІ№ ¬ё» Ѕ»І¬®єѕ є¬±іф °®»Є»І¬ ¬ё» ё§ј®±ѕ§ђ єІј ЅёєІ№»
¬ё» ё§ј®±°ёђѕђЅуё§ј®±°ё±ѕђЅ ѕєѕєІЅ» ¬ёє¬ ®»«ѕ¬ ђІ ¬ё»
ђІЅ®»єђІ№ ±є Ѕ±і°ѕ»Ё ђІєѕ«»ІЅ» ±І і»іѕ®єІ» ±є Ѕ»ѕѕт
р±©»Є»® ђІ ±і» Ѕє» ¬ё» ђІ±®№єІђЅ ѕђ№єІј ЅєІ
ђІєѕ«»ІЅ» ¬ё» ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ©ђ¬ё і±ј»ѕ і»іѕ®єІ»ж
пт сІ Ѕє» ±є є±®іє¬ђ±І ¬ё» ¬»¬®єі»®ђЅ Ѕ±і°ѕ»Ё Ѕ±І¬єђІу
ђІ№ ј±«ѕѕ» ѕ±«Іј»ј ё§ј®±Ёђј» №®±«° шђё®мшчрчпо
шроччпоѓмх єІј ђіђѕє®ч ¬ё» »ѕ»Ѕ¬®±уЅ±Іј«Ѕ¬ђЄђ¬§ ЅёєІ№»
±є і»іѕ®єІ» ђ ±ѕ»®Є»ј є¬ °®»»ІЅ» ±є є 0S јђєє»®»ІЅ»
ђІ ±ѕ«¬ђ±І ©єёђІ№ кфхт
от ьё» ЅёєІ№» ±є кфх »ѕ»Ѕ¬®±уЅ±Іј«Ѕ¬ђЄђ¬§ ђІ ±ѕ«¬ђ±І
Ѕ±І¬єђІђІ№ р№ох ј»°»Іј ±І Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ђ±І р№рєѕх
ш©ё»®» рєѕуз лѕуф к®уф сучт ьё» °»®і»єѕђѕђ¬§ Ѕ±»єєђЅђ»І¬
є±® ¬ё» №ђЄ»І °є®¬ђЅѕ» ёєЄ» єѕѕ±©»ј ієєђІ№ ¬ё» є«і°у
¬ђ±І єѕ±«¬ ¬ё» ј»°»Іј»ІЅ» ±є р№лѕх у р№сх °»®і»єѕђѕђ¬§
±І ¬ё» ЅёєІ№» ±є ѕ±Іј °±ѕє®ђ¬§т

оЯлзкЭдЯрЯжм ЭЮЮЭЭм зЮ еЯжЯЯжЭлЭ бж блздЯмЭЬ ЯзкмЯ Юкзе
жзкезмЭжлбоЭ ЯжЬ ЬзЭЯулЯдм асиЭкмЭжлбоЭ кЯмл
Рт Фї«®їІ¬ф Ыт Щї·ґґї®јф Ят Ю»®¬ё»ґ±¬
шєѕ±®є¬±·®» ьё§·±ґ±№·»ф ьёє®ієЅ±ґ±№§ »¬ ъ«¬®·¬·±І ь®»Є»І¬·Є» сЁ°7®·і»І¬єґ»ф ѐтэ щ7ј»Ѕ·І» »¬ ьёє®ієЅ·»ф ьґєЅ» ю¬уцєЅЇ«»ф
ол ррр о»єІ9±Іф т®єІЅ»т

нЁ°»®ђі»І¬єѕ ¬«јђ» ёєЄ» ё±©І ¬ёє¬ ієІ№єІ»»
шхІч і±јђєђ» ЄєЅ«ѕє® ¬±І» єІј ®»єЅ¬ђЄђ¬§ ѕ§ ј»Ѕ®»єу
ђІ№ ђІ¬®єЅ»ѕѕ«ѕє® ЅєѕЅђ«і ѕ»Є»ѕ ђІ і±±¬ё і«Ѕѕ» Ѕ»ѕѕ
єІј ѕ§ ђІЅ®»єђІ№ »Іј±¬ё»ѕђ«іуј»°»Іј»І¬ ЄєЅ«ѕє® ®»у
ѕєЁє¬ђ±Іт фђ¬¬ѕ» ђ єІ±©І єѕ±«¬ ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є хІ ђІ ѕѕ±±ј
Є»»ѕ ±є ё§°»®¬»ІђЄ» єІђієѕт ьё» єђі ±є ¬ёђ ¬«ј§
©є ¬± єІ±© ©ё»¬ё»® ё§°»®¬»Іђ±І єѕ¬»® Єє±®»ѕєЁє¬ђ±І
ђІј«Ѕ»ј ѕ§ хІ ђІ ђ±ѕє¬»ј є®¬»®ђ» ±є ®є¬т чІ» №®±«° ±є
ы°®є№«» мє©ѕ»§ ®є¬ ©є ієј» ё§°»®¬»ІђЄ» ѕ§ «ѕЅ«у
¬єІ»±«ѕ§ ђі°ѕєІ¬є¬ђІ№ мчлй °»ѕѕ»¬ єІј єјјђІ№ ртзы
цєлѕ ђІ ј®ђІєђІ№ ©є¬»® шмчлй рьчт ьё» І±®і±¬»ІђЄ»
®є¬ шцьч ®»Ѕ»ђЄ»ј І± мчлй єІј І± єѕ¬т йє¬»® по ©»»є
±є мчлйуєѕ¬ ё§°»®¬»Іђ±Іф ¬ё±®єЅђЅ є±®¬є» ©ђ¬ё єІј
©ђ¬ё±«¬ »Іј±¬ё»ѕђ«і ©»®» «°»Іј»ј ђІ єІ ±®№єІ Ѕёєіу
ѕ»® Ѕ±І¬єђІђІ№ °ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕ ±ѕ«¬ђ±Іт сІЅ®»є»ј хІ
Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І шпруиупрум хч ђІ ¬ё» ѕє¬ёф ђІј«Ѕ»ј ®»ѕєЁу
є¬ђ±І ±є І±®єј®»ІєѕђІ»у°®»Ѕ±І¬®єЅ¬»ј є±®¬є» ©ђ¬ё±«¬ ђ№у
ІђєђЅєІ¬ јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І ць єІј мчлй рь ®є¬т сІ
єѕ»ІЅ» ±є »Іј±¬ё»ѕђ«іф ¬ё» Єє±®»ѕєЁє¬ђ±І ђІј«Ѕ»ј ѕ§

хІ ©є іє®є»јѕ§ є¬¬»І«є¬»ј ђІ ѕ±¬ё №®±«° ±є ®є¬т сІ
мчлй рь ®є¬ф ¬ё» ®»ѕєЁє¬ђ±І ©є іє®є»јѕ§ ђІёђѕђ¬»ј
ѕ§ »Іј±¬ё»ѕђ«і ®»і±Єєѕ ђІ Ѕ±і°є®ђ±І ¬± ць ®є¬т
сІј±і»¬ёєЅђІ шђІёђѕђ¬±® ±є Ѕ§Ѕѕ±±Ё§№»Іє»ч јђј І±¬
і±јђє§ хІуђІј«Ѕ»ј ®»ѕєЁє¬ђ±І ђІ ѕ±¬ё №®±«° ±є ®є¬т фу
цйхн шђІёђѕђ¬±® ±є цч §І¬ёє»ч є¬¬»І«є¬»ј хІуђІу
ј«Ѕ»ј ®»ѕєЁє¬ђ±І ђІ мчлй рь ®є¬ ѕ«¬ І±¬ ђІ ць ®є¬т
ьё»» єђІјђІ№ «№№»¬ ¬ёє¬ ®»ѕєЁє¬ђ±І ђІј«Ѕ»ј ѕ§ хІ ђ
°є®¬ѕ§ і»јђє¬»ј ѕ§ ¬ё» ®»ѕ»є» ±є »Іј±¬ё»ѕђєѕ єєЅ¬±®т сІ
ць ®є¬ф І»ђ¬ё»® цч І±® °®±¬є№ѕєІјђІ »»і ¬± ѕ»
ђІЄ±ѕЄ»ј ђІ ¬ё» хІуђІј«Ѕ»ј ®»ѕєЁє¬ђ±Іт сІ мчлй рь
®є¬ф хІуђІј«Ѕ»ј ®»ѕєЁє¬ђ±І »»і ¬± ѕ» °є®¬ѕ§ і»јђє¬»ј
ѕ§ »Іј±¬ё»ѕђєѕ цчт ч¬ё»® »Іј±¬ё»ѕђєѕ єєЅ¬±® іє§ ѕ»
ђІЄ±ѕЄ»ј ђІ ¬ё» хІуђІј«Ѕ»ј ®»ѕєЁє¬ђ±Іт йѕ¬ё±«№ё ¬ё»
°®»Ѕђ» »єє»Ѕ¬ ±є хІ ±І »Іј±¬ё»ѕђ«і ёє §»¬ ¬± ѕ»
ј»єђІ»јф ¬ё» јђєє»®»І¬ђєѕ »єє»Ѕ¬ ±є хІ ѕ»¬©»»І ць єІј
мчлй рь ®є¬ іє§ ђІЄ±ѕЄ» ±і» і»ЅёєІђі ®»ѕє¬»ј ¬±
¬ё» °є¬ё±°ё§ђ±ѕ±№§ ±є ё§°»®¬»Іђ±Іт

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
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бжЮднЭжЭЭ зЮ Эакзебне зж ЯднЭзлЭ нимЯгЭ бж езнлЭ есзмнЮЭл
Ут Ф·µ±ф Ят С®¦»Ѕё±©µ·ф Мт Х«®§ґф Ют Ь»ѕµ·
тєЅ«ґ¬§ ±є ё»¬»®·Іє®§ щ»ј·Ѕ·І»ф р·Єт нІ·іт о·±Ѕё»і·¬®§ф юууђф ѐґт ъ±©±«®§І±©µє пккф роуйий ђє®є©ф ь±ґєІјт

ЮїЅµ№®±«Іјж лё®±іђ«і ђ єІ±©І є є ¬®єЅ» »ѕ»і»І¬
І»Ѕ»є®§ є±® ±°¬ђієѕ і»¬єѕ±ѕђі ±є ѕђ°ђј єІј Ѕє®ѕ±ё§у
ј®є¬»т чѕђ№±°»°¬ђј» фхял® шѕ±© і±ѕ»Ѕ«ѕє® ©»ђ№ё¬
Ѕё®±іђ«і ѕђІјђІ№ «ѕ¬єІЅ»ч Ѕ±І¬єђІђІ№ є±«® л®нх ђ±І
ѕђІј ¬± ђІ«ѕђІуєЅ¬ђЄє¬»ј ђІ«ѕђІ ®»Ѕ»°¬±® ¬ђі«ѕє¬ђІ№ ђ¬
¬§®±ђІ» єђІє» єЅ¬ђЄђ¬§т л®нх ђ±І єЅ¬ ѕђє» ђІ«ѕђІуіђі»¬ђЅ
Ѕ±і°±«Іјф ј»Ѕ®»єђІ№ ѕѕ±±ј №ѕ«Ѕ±» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І єІј ђ¬
»»і ¬± ѕ» є °є®¬ ±є ђІ«ѕђІ ђ№Ієѕ єі°ѕђєђЅє¬ђ±І і»Ѕёєу
Іђіт хєѕє«ІЅ¬ђ±І ђІ №ѕ«Ѕ±» ё±і»±¬єђ Ѕє«» ієІ§
јђ±®ј»® Ѕ±і°є®єѕѕ» ¬± ¬ё±» є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё єј«ѕ¬у±І»¬
јђєѕ»¬» єІј Ѕє®јђ±ЄєЅ«ѕє® јђ»є»т
Я·іж ьё» єђі ±є ¬ёђ »Ё°»®ђі»І¬ ©є ¬± Ѕ±і°є®»
ђІєѕ«»ІЅ» ±є ђІ±®№єІђЅ Ѕё®±іђ«і Ѕ±і°±«Іј єІј І»©
ѕђ±іђі»¬ђЅ Ѕ±і°ѕ»Ё ђл®нчшчоллролрн чкѓрочх ±І №ѕ«у
Ѕ±» «¬ђѕђ¦є¬ђ±Іт
У»¬ё±јж нЁ°»®ђі»І¬ ©є °»®є±®і»ј ·І Є·¬®± ±І
лолпо Ѕ»ѕѕ Ѕ«ѕ¬«®»т л±Ієѕ«»І¬ і±«» і§±ѕѕє¬ ©»®»

јђєє»®»І¬ђє¬»ј є±® н јє§ ¬± і§±¬«ѕ»ф ¬®»є¬»ј ©ђ¬ё Ѕё®±у
іђ«і ±ѕ«¬ђ±І є¬ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іж ртрпф ртпф пф пр єІј прр
k№сф шє л®лѕн рочч є±® з ё±«® єІј ђІ«ѕђІ пррІхт оу
ј»±Ё§ујуђофнунрѓ №ѕ«Ѕ±» шпkлђсіѕч ©є єјј»ј є±® пр
іђІ«¬»ф Ѕ»ѕѕ ©є ђІЅ«ѕє¬»ј ђІ ®±±і ¬»і°»®є¬«®»ф ѕ§»ј
єІј јђ№»¬»ј ©ђ¬ё ртрл ц ±јђ«і ё§ј®±Ёђј»т йѕђЇ«±¬ ±є
¬ё» ±ѕ«ѕђѕђ»ј Ѕ»ѕѕ ©»®» Ѕ±«І¬»ј ѕ§ ѕђЇ«ђј ЅђІ¬ђѕѕє¬ђ±І
ђІ є ЅђІ¬ђѕѕє¬ђ±І Ѕ±«І¬»®т
О»«ґ¬ж лё®±іђ«і °®±ј«Ѕ»ј ЅёєІ№» ђІ ђІ«ѕђІу
ђІј»°»Іј»І¬ №ѕ«Ѕ±» «°¬єє»ф Ѕђ»І¬ђєђЅєѕѕ§ ђІЅ®»є»ј ¬ёђ
ѕ»Є»ѕ ±Є»® Ѕ±І¬®±ѕт с¬ ®»єЅё ієЁђі«і є¬ Ѕё®±іђ«і
Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І прk№сф шхорычт ш±ђ¬ђЄ» »єє»Ѕ¬ ±є ђІ±®у
№єІђЅ Ѕё®±іђ«і ђ ®»ј«Ѕ»ј є¬ ѕ»Є»ѕ ёђ№ё»® ¬ёєІ пр4№сфт
сІ«ѕђІуј»°»Іј»І¬ №ѕ«Ѕ±» «°¬єє» ©є ®»ј«Ѕ»ј ѕ§
Ѕё®±іђ«і є¬ єѕѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іф ѕ»Ѕє«» ђІ ¬ё» °®»»ІЅ»
±є ђІ«ѕђІ ¬ё» Ѕ»ѕѕ є®» і±®» »Іђ¬ђЄ» єІј ¬ё» І»Ѕ»є®§
єі±«І¬ ±є Ѕё®±іђ«і ђ ѕ±Є»® ¬ёєІ ©ђ¬ё±«¬ ђІ«ѕђІт

Эакзебне лЯдмл ё ЬжЯ бжмЭкЯЭмбзжл
п
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п

хІ¬·¬«¬» ±є яё»±®»¬·Ѕєґ єІј сЁ°»®·і»І¬єґ о·±°ё§·Ѕ энюф ь«ёЅё·І±ф э«·єл о ю»Ѕё»І±Єђ щ±Ѕ±© щ»ј·Ѕєґ нЅєј»і§ф
щ±Ѕ±©ф э«·єт

ш±ѕ§Єєѕ»І¬ і»¬єѕ ђ±І «Ѕё є і±ѕ§ѕј»І«іф ІђЅє»ѕф
Ѕ±°°»®ф Ѕё®±іђ«іф Ѕ±ѕєѕ¬ф ¦ђІЅ є®» єІ±©І є і«¬є№»ІђЅ
єІј Ѕє®ЅђІ±№»ІђЅ є№»І¬т лё®±іђ«і Ѕ±і°±«Іј є®» ¬ё»
ѕ»є¬ ¬«јђ»ј ђІ ¬ёђ ®»°»Ѕ¬ ј»°ђ¬» ±є ¬ё»ђ® ©ђј» є°°ѕђу
Ѕє¬ђ±І ђІ є І«іѕ»® ±є ђІј«¬®ђєѕ °®±Ѕ»»т
я» ёєЄ» ¬«јђ»ј ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё®»» Ѕё®±іђ«і єѕ¬
ђІєѕ«»ІЅ» ±І ¬ё» ¬®«Ѕ¬«®» ±є мцй ј±«ѕѕ» ё»ѕђЁ «ђІ№ съу
°»Ѕ¬®±Ѕ±°§ ¬± ј»¬»Ѕ¬ мцй ¬®«Ѕ¬«®єѕ ЅёєІ№»т л®лѕн ф
л®ошычмчн ф уол®очй ©»®» «»ј ©ё»®» Ѕё®±іђ«і ©є ¬®ђу
±® ё»ЁєЄєѕ»І¬ ђ±Іт съу°»Ѕ¬®є ±є мцй єђѕі Ѕ±І¬єђІђІ№
¬ё» єѕ±Є» єѕ¬ ђІ єІ єі±«І¬ ±є ртррл ¬± ртом л® ђ±І °»®

І«Ѕѕ»±¬ђј» ©»®» ±ѕ¬єђІ»ј є±® ¬ё» єі°ѕ» °ѕєЅ»ј ђІ ¬ё»
є¬і±°ё»®» ©ђ¬ё ®»ѕє¬ђЄ» ё«іђјђ¬§ ш®тётч р›зныт лё®±у
іђ«і Ѕє¬ђ±І ©»®» є±«Іј ¬± ђІ¬»®єЅ¬ ©ђ¬ё °ё±°ёє¬»
№®±«° ±є мцйт ыієѕѕ єі±«І¬ ±є ¬ё» єѕ¬ ђІ мцй єђѕі
є¬ л®сшжртрп °®»Є»І¬ ку¬±уй ¬®єІђ¬ђ±І ±є мцй ђІу
ј«Ѕ»ј ѕ§ ®тёт ј»Ѕ®»єђІ№т ьё» »єєђЅђ»ІЅ§ ±є ¬ё» л® єѕ¬
¬± °®»Є»І¬ ¬ё» ¬®єІђ¬ђ±І ј»Ѕ®»є» ђІ ¬ё» ®±©ж л®ошычмчн
и уол®очй ў л®лѕнт яё»І л®ошыч мчн ±® уол®очй Ѕ±І¬»І¬
ђІ мцй »ЁЅ»»ј ртп л®сшф «№є®у°ё±°ёє¬» ѕєЅєѕ±І» ±є
¬ё» ј±«ѕѕ» ё»ѕђЁ ѕ±±» ђ¬ ®»№«ѕє®ђ¬§ ѕ±¬ё ©ђ¬ё І«Ѕѕ»ђЅ
ѕє» ¬єЅєђІ№ф ђт»т мцй ј»Іє¬«®є¬ђ±І ±ЅЅ«®т

маЭ ЭллЭжмбЯд кздЭ зЮ жбЭгЭд ЯЮЮЭЭмл иаслбздзЯбЭЯд ЮнжЭмбзжл
кЭЯндЯмЭЬ Юс маЭ ЭсЭдбЭуЯеи лбЯжЯд мкЯжлЬнЭмбзж лслмЭе
о

Хт З±µ±·ф п ЫтСт Л¬ё«ф п Ъ±®®»¬ Шт Т·»ґ»І

п

ѐІ·¬»ј ю¬є¬» р»°є®¬і»І¬ ±є н№®·Ѕ«ґ¬«®»ф н№®·Ѕ«ґ¬«®єґ э»»є®Ѕё ю»®Є·Ѕ»ф у®єІј т±®µ ф«ієІ ъ«¬®·¬·±І э»»є®Ѕё п»І¬»®ф
у®єІј т±®µф ъ±®¬ё рєµ±¬єф ѐюн лиороуйрнм шсыѐ ъ тфъчф о ю»·¬±µ« ѐІ·Є»®·¬§ф тєЅ«ґ¬§ ±є ф«ієІ·¬·»ф р»°є®¬і»І¬ ±є
ф«ієІ ш·є» єІј п«ґ¬«®»ф щє¬«ј± ойпуилллф цє°єІ шчѓчт

эІ»Ї«ђЄ±Ѕєѕ єЅЅ»°¬єІЅ» ±є ІђЅє»ѕ є єІ »»І¬ђєѕ
І«¬®ђ»І¬ є©єђ¬ ¬ё» ј»єђІђ¬ђ±І ±є є °»ЅђєђЅ ѕђ±Ѕё»іђЅєѕ
є«ІЅ¬ђ±І ђІ ёђ№ё»® єІђієѕт ьёђ єЅЅ»°¬єІЅ» іє§ ѕ»
є±®¬ёЅ±іђІ№ ѕ»Ѕє«» єђІјђІ№ ёєЄ» ѕ»»І єЅЅ«і«ѕє¬ђІ№
«№№»¬ђІ№ ¬ёє¬ ІђЅє»ѕ ёє є ®±ѕ» ¬ёє¬ ђІЄ±ѕЄ» Ѕ§ЅѕђЅ
І«Ѕѕ»±¬ђј»у№є¬»ј шлцпч Ѕє¬ђ±І ЅёєІІ»ѕт цђЅє»ѕ °±¬»Іу
¬ђє¬» Ѕ§ЅѕђЅ №«єІ±ђІ» і±І±°ё±°ёє¬» шЅпхшчу№є¬»ј
Ѕє¬ђ±І ЅёєІІ»ѕ ђІ ¬ё» ®±ј ±«¬»® »№і»І¬ ±є ®»¬ђІє»ф єІј

ј»»Іђ¬ђ¦» лцп ЅёєІІ»ѕ ±є ±ѕєєЅ¬±®§ ®»Ѕ»°¬±® Ѕ»ѕѕ
шпчт й І«іѕ»® ±є ±®№єІ ђІЅѕ«јђІ№ ±і» ђІ ¬ё» Ѕ»І¬®єѕ
І»®Є±«ф «®±№»І¬ђ¬єѕф єІј ®»°®±ј«Ѕ¬ђЄ» §¬»і Ѕ±І¬єђІ
лцп ЅёєІІ»ѕт сє ІђЅє»ѕ ђ ђІЄ±ѕЄ»ј ±® І»»ј»ј є±® лцп
ЅёєІІ»ѕ є«ІЅ¬ђ±І єІј с±® є±® Єє®ђ±« №«єІ§ѕє¬» Ѕ§Ѕѕє»
«°¬®»єі ¬± лцп ЅёєІІ»ѕф ІђЅє»ѕ ј»°®ђЄє¬ђ±І ё±«ѕј
єєє»Ѕ¬ ѕѕ±±ј °®»«®» Ѕ±І¬®±ѕф °»®і °ё§ђ±ѕ±№§ф єІј
±јђ«і і»¬єѕ±ѕђіт ьё«ф »Ё°»®ђі»І¬ ©»®» Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј

Н»·±І кт ЧТМЫОЯЭМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН ЙЧМШ ЮЧСФСЩЧЭЯФ УСФЫЭЛФЫНф
НЛЮНМОЯМЫН ЯТЬ НЗНМЫУН
©ђ¬ё ¬ё» ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ» ±є ј»і±І¬®є¬ђІ№ ¬ёє¬ ІђЅє»ѕ ј»°®ђЄєу
¬ђ±І єєє»Ѕ¬ °»®іє¬±¦±є єІј єђјІ»§ ђІ «Ѕё є ©є§ ¬±
«°°±®¬ ¬ё» ё§°±¬ё»ђ ¬ёє¬ ІђЅє»ѕ ёє єІ »»І¬ђєѕ ®±ѕ»
ђІЄ±ѕЄђІ№ ¬ё» Ѕпхш ђ№Ієѕ ¬®єІј«Ѕ¬ђ±І §¬»іт сІ єІ
»єє±®¬ ¬± »ІёєІЅ» ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±® І»»ј є±® ІђЅє»ѕф ¬©±
¬®»±® ±є §¬»і ђІ ©ёђЅё лцп ЅёєІІ»ѕ є®» ђі°±®у
¬єІ¬ ©»®» «»ј є ¬®»є¬і»І¬ Єє®ђєѕѕ»е ¬ё»» ©»®» цпу
Іђ¬®±уфує®№ђІђІ» і»¬ё§ѕ »¬»® шфуцйхнчф є Іђ¬®ђЅ ±Ёђј»
шцчч §І¬ёє» ђІёђѕђ¬±® ¬ёє¬ ёђІј»® ѕѕ±±ј °®»«®»
Ѕ±І¬®±ѕф єІј јђ»¬є®§ ±јђ«і Ѕёѕ±®ђј» шцєлѕч ђІ єІ єі±«І¬
¬ёє¬ єЅ¬»ј є є ¬®»±® ±є ±јђ«і і»¬єѕ±ѕђіт сІ »Ё°»®у
ђі»І¬пф ®є¬ шпл›пкс№®±«°ч ©»®» є»ј є ІђЅє»ѕуј»єђЅђ»І¬
ѕєєѕ јђ»¬ шой І№ цђс№ч «°°ѕ»і»І¬»ј ©ђ¬ё р єІј п «№ цђс
№т йє¬»® л ©»»є ±є є»»јђІ№ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬єѕ јђ»¬ф фу
цйхн ©є єјј»ј ¬± ¬ё» ј®ђІєђІ№ ©є¬»® шртл №сфч °®±у
Єђј»ј ¬± ёєѕє ±є ¬ё» ®є¬ ђІ »єЅё №®±«°т кѕ±±ј °®»«®»
©є і»є«®»ј ±І» ©»»є ѕє¬»®т н°ђјђј§ієѕ °»®і і±¬ђѕу
ђ¬§ єІј ј»Іђ¬§ ©»®» і»є«®»ј ¬ё®»» ©»»є ѕє¬»®т сІ
»Ё°»®ђі»І¬ оф ¬ё» ¬®»є¬і»І¬ ши ®є¬с¬®»є¬і»І¬ч ©»®»
«°°ѕ»і»І¬ ¬± ¬ё» ѕєєѕ јђ»¬ шой І№ цђ єІј п і№ цєлѕс
№ч ±є р єІј п «№ цђс№ єІј р єІј ир і№ цєлѕс№т йє¬»® ѕ»ђІ№
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»Ё°±»ј ¬± ¬ё» ¬®»є¬і»І¬ є±® з ©»»єф ѕѕ±±ј °®»«®»
©»®» і»є«®»јт й¬ пр ©»»єф «®ђІ» ©є Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј ¬±
є» єђјІ»§ є«ІЅ¬ђ±Іт й¬ пк ©»»єф °»®і і±¬ђѕђ¬§ єІј
°®±ј«Ѕ¬ђ±І ©»®» ј»¬»®іђІ»јт цђЅє»ѕ ј»°®ђЄє¬ђ±І ђІу
Ѕ®»є»ј §¬±ѕђЅ ѕѕ±±ј °®»«®»е ј»Ѕ®»є»ј °»®іє¬±¦±є
і±¬ђѕђ¬§ єІј ј»Іђ¬§ ђІ ¬ё» »°ђјђј§іђј»ф »°ђјђј§ієѕ
¬®єІђ¬ ¬ђі» ±є °»®іє¬±¦±єф єІј ¬»¬» °»®і °®±ј«Ѕ¬ђ±І
®є¬»е єІј ђІј«Ѕ»ј єђјІ»§ јєіє№» ¬ёє¬ ®»«ѕ¬»ј ђІ ё»ієу
¬«®ђє єІј іђЅ®±єѕѕ«іђІ«®ђєт рђ№ё цєлѕ »ЁєЅ»®ѕє¬»ј ЅёєІ№у
» ђІј«Ѕ»ј ѕ§ ІђЅє»ѕ ј»°®ђЄє¬ђ±Іт ьё» ЅёєІ№» ђІ ѕѕ±±ј
°®»«®» єІј °»®і ј»Іђ¬§ Ѕє«»ј ѕ§ ІђЅє»ѕ ј»°®ђЄє¬ђ±І
©»®» ђіђѕє® ¬± ¬ё±» ђІј«Ѕ»ј ѕ§ фуцйхнт к»Ѕє«» фу
цйхн ђ є ¬®»±® ±є цч і»¬єѕ±ѕђі єІј »ЁЅ»ђЄ»
цєлѕ ђ є ¬®»±® ±є є¬®ђєѕ Іє¬®ђ«®»¬ђЅ °»°¬ђј» шйцшч І»»јф
¬ё» ЅёєІ№» «№№»¬ ¬ёє¬ ІђЅє»ѕ ј»єђЅђ»ІЅ§ ёє ј»¬®ђі»І¬єѕ
Ѕ±І»Ї«»ІЅ» ¬± ¬ё» йцшуЅпхш єІј цчуЅпхш ђ№Ієѕ
¬®єІј«Ѕ¬ђ±І §¬»іф єІј «°°±®¬ ¬ё» ё§°±¬ё»ђ ¬ёє¬
ІђЅє»ѕ ёє єІ »»І¬ђєѕ є«ІЅ¬ђ±І ђІЄ±ѕЄђІ№ лцп ЅёєІІ»ѕт
ьёђ ®»»є®Ѕё ©є °є®¬ђєѕѕ§ «°°±®¬»ј ѕ§ є №®єІ¬ є®±і
¬ё» цђЅє»ѕ ш®±ј«Ѕ»® нІЄђ®±Іі»І¬єѕ ъ»»є®Ѕё й±Ѕђєу
¬ђ±І шцђшнъйчф м«®ёєіф цлт

икзмЭздслбл зЮ ЭЭкндзидЯлебж ЯжЬ ЭзииЭк мкЯжлЮЭк мз дЯЭмзЮЭккбж
УтСт Р«ґ·Іїф ЫтМт Жїµёї®±Єїф УтЩт Юїф ЯтКт Н±µ±ґ±Єф ХтКт Н±ґ±Є§±Єф
РтЯт Ф±ј§№·Іф КтТт Х±µ®§їµ±Єф УтУт НёїЄґ±Єµ·ф КтТт Кї·ґ§»Є
хІ¬·¬«¬» є±® сЁ°»®·і»І¬єґ щ»ј·Ѕ·І»ф по ьєЄґ±Є ¬®тф ює·І¬ ь»¬»®ѕ«®№ф э«·єт

йЅ«¬» °ёє» ®»єЅ¬єІ¬ Ѕ»®«ѕ±°ѕєіђІ шлшчф є Ѕ±°°»®
°®±¬»ђІф єІј ѕєЅ¬±є»®®ђІ шфочф єІ ђ®±І °®±¬»ђІф є±®і є
Ѕ±і°ѕ»Ё шуј пфи Ё пр›к хч ѕ±¬ё ·І Є·¬®± єІј ·І Є·Є±
ђёєєёє®±Єє »¬ єѕтф орррѓт ъ»Ѕђ°®±Ѕєѕ єєєђІђ¬§ ±є ¬ё» ¬©±
°®±¬»ђІ ђІЅ®»є» ©ё»І лш ђ °є®¬ѕ§ °®±¬»±ѕ§»ј ђш«ѕђІє
»¬ єѕф орроѓт фђіђ¬»ј °®±¬»±ѕ§ђ єєЅђѕђ¬є¬» ®»ѕ»є» ±є
Ѕ±°°»® ђ±І є®±і лшф ©ёђЅё іє§ ёєЄ» ђ¬ ј»ѕ»¬»®ђ±«
»єє»Ѕ¬ ђІ є±Ѕђ ±є ђІєѕєііє¬ђ±Іт я» ©»®» ђІ¬»®»¬»ј ¬± ¬«ј§
©ё»¬ё»® фо є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё лш єєє»Ѕ¬ ђ¬ °®±¬»±ѕ§ђ єІј
ѕ± ±є Ѕ±°°»®т йєєђІђ¬§ Ѕё®±іє¬±№®є°ё§ ©ђ¬ё «ѕ»Ї«»І¬
»ѕ»Ѕ¬®±°ё±®»ђ єІј °»Ѕ¬®єѕ ¬«јђ» ±є і»¬єѕѕ±°®±¬»ђІ
©»®» «»ј ђІ ¬ёђ ¬«ј§т ц»«¬®±°ёђѕ °®±¬»є» »ѕє¬є» єІј
Ѕє¬ё»°ђІ п »єєђЅђ»І¬ѕ§ Ѕѕ»єЄ» лшт йѕ±І№ ©ђ¬ё лш ¬ё»»
¬©± °®±¬»є» є®» є±«Іј ђІ ђІЅ®»є»ј Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ђІ ¬ё»

є±Ѕђ ±є ђІєѕєііє¬ђ±І ©ё»®» ¬ё» ёє®» ±є °®±¬»±ѕ§¦»ј лш
іє§ єѕ± ђІЅ®»є»т йІ¬ђу±ЁђјєІ¬ °®±°»®¬ђ» ±є °®±¬»±у
ѕ§¦»ј лш є®» і±®» °®±І±«ІЅ»ј єІј ± ђ ђ¬ єєєђІђ¬§
¬±©є®ј є°±уфо ¬ёє¬ ђ ®»ѕ»є»ј є®±і І»«¬®±°ёђѕ ђІ ¬ё»
ђІєѕєііє¬ђ±І є±Ѕђт сІЅ«ѕє¬ђ±І ±є є°±уфослш Ѕ±і°ѕ»Ё
©ђ¬ё ¬®§°ђІ ®»«ѕ¬»ј ђІ ѕђіђ¬»ј °®±¬»±ѕ§ђ ±є лшф ©ёђѕ»
фо ®»ієђІ»ј ђІ¬єЅ¬т л±°°»® ђ±І ®»ѕ»є»ј є®±і лш ©»®»
ђІЅ±®°±®є¬»ј ђІ ђІЅ®»єђІ№ єі±«І¬ ѕ§ є°±уфоф ©ёђЅё
©є »Єђј»ІЅ»ј ѕ§ Ѕ±ІЅ±іђ¬єІ¬ ј»Ѕ®»є» ±є лш єѕ±®°у
¬ђ±І є¬ кпр Іі єІј ђІЅ®»є» ±є ¬ё» ѕєІј є¬ мнл Іі
Ѕ±®®»°±ІјђІ№ ¬± л«уфот й°±уфо јђј І±¬ ђІЅ±®°±®є¬»
Ѕ±°°»® ђ±І ђє лш ©є ђІ¬єЅ¬т ьё» ±ѕ»®Є»ј і»ЅёєІђі
іђ№ё¬ ѕ» ±є ђі°±®¬єІЅ» є±® °®±¬»Ѕ¬ђ±І є№єђІ¬ °®±у
±Ёђјє¬ђЄ» ¬®єІђ¬ђ±І і»¬єѕ ђІ ¬ё» є±Ѕђ ±є ђІєѕєііє¬ђ±Іт

еЭЭаЯжблел зЮ ЮбздзЯбЭЯд ЭЮЮЭЭмл зЮ еЭмЯдл еЭЬбЯмЭЬ Юс
бжмЭкЯЭмбзжл пбма жнЭдЭзмбЬЭ ЭзЮЯЭмзкл зЮ икзмЭбжл
КтЫт Н¬»єїІ±Єф ЯтЯт М«ґ«ѕ
р»°є®¬і»І¬ ±є о·±Ѕё»і·¬®§ф ю¬ть»¬»®ѕ«®№ ю¬є¬» ѐІ·Є»®·¬§ф ѐІ·Є»®·¬»¬µє§є Ієѕтйсйф ю¬ть»¬»®ѕ«®№ пййрнмф э«·єт

ь± »ѕ«Ѕђјє¬» ¬ё» і»ЅёєІђі ±є ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ »єє»Ѕ¬ ±є
і»¬єѕ і»јђє¬»ј ѕ§ ¬ё»ђ® ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ©ђ¬ё І«Ѕѕ»±¬ђј» Ѕ±єєЅу
¬±®ф Ї«єІ¬«і Ѕё»іђ¬®§ єІєѕ§ђ ±є і±ј»ѕ §¬»іф ђІЄ±ѕЄу
ђІ№ іє№І»ђ«і ђ±Іф ©є Ѕє®®ђ»ј ±«¬т я» «Іј»®¬±±є Ї«єІу
¬«і Ѕё»іђ¬®§ ЅєѕЅ«ѕє¬ђ±І ±є ђЁуЅ±±®јђІє¬»ј х№шохч
Ѕ±і°ѕ»Ё» ©ђ¬ё ©є¬»®ф №ѕ«¬єіђЅ єЅђј єІј йьшспьшт о±®
«ф »єє»Ѕ¬ ±є іє№І»ђ«і ђ±І є®» ±є °»Ѕђєѕ ђІ¬»®»¬ ђІЅ»
¬ё»§ ђІђ¬ђє¬» ѕђ±Ѕё»іђЅєѕ °®±Ѕ»» ѕ»єјђІ№ ¬± ¬ё» °®±Ѕ»

±є °ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕѕ§ і»єІђІ№є«ѕ »ѕєує№№®»№є¬ђ±І ±є ¬«ѕ«ѕђІ
ђІ іђЅ®±¬«ѕ«ѕ»т йЅ¬ђІ№ ±І ¬«ѕ«ѕђІ ©ђ¬ёђІ ¬ё» Ѕ±і°ѕ»Ё ©ђ¬ё
пьшф х№ох Ѕ±±®јђІє¬» ¬©± ¬»®іђІєѕ °ё±°ёє¬» №®±«°
єІј ђІђ¬ђє¬» ¬®єІє»® ±є є °®±¬±І ¬± є ђІ№ѕ§ ѕ±«Іј ©є¬»®
і±ѕ»Ѕ«ѕ» ±є ¬ё» »Ѕ±Іј єІј «ѕ»Ї«»І¬ Ѕ±±®јђІє¬ђ±І ё»ѕѕт
ъ»єѕђ¦є¬ђ±І ±є ђІ№ѕ»¬ шыч єІј ¬®ђ°ѕ»¬ шьч ¬є¬» ±є ¬ё»
Ѕ±Іђј»®»ј і±ј»ѕ Ѕ±і°ѕ»Ё» ©є ђІЄ»¬ђ№є¬»јт с¬ ©є
ё±©І ¬ёє¬ ђІ ¬ё» ¬®ђ°ѕ»¬ ¬є¬» ¬ё» іє№І»ђ«і Ѕ±і°ѕ»Ё
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Ѕ±ІЅ»І¬®є¬» ђ¬ °ђІ ј»Іђ¬§ ±І є Ѕ±±®јђІє¬»ј ©є¬»® і±ѕ»у
Ѕ«ѕ» шђІІ»® ±® ±«¬»® Ѕ±±®јђІє¬ђ±І ё»ѕѕчт яђ¬ёђІ ¬ё» і±ѕ»у
Ѕ«ѕ» є ®»ј±Ё ®»єЅ¬ђ±І ±ЅЅ«® №ђЄђІ№ ®ђ» ¬± ё§ј®±№»І ¬ёє¬ ђ
°«ё»ј є©є§ є®±і ¬ё» Ѕ±і°ѕ»Ё є¬ є °»»ј ±є ў пол іст сІ
©є¬»® ±ѕ«¬ђ±Іф »І»®№§ ±є ¬ё» ¬®ђ°ѕ»¬ ¬є¬» ђ ёђ№ё»® ¬ёєІ ¬ёє¬
±є ¬ё» ђІ№ѕ»¬ ¬є¬»т сІ ¬ё» іђЁ»ј »ІЄђ®±Іі»І¬ Ѕ±і°±»ј ±є
©є¬»®ф єіђІ± єЅђј єІј йьшспьшф »І»®№§ ±є ¬ё» іє№І»у
ђ«і Ѕ±і°ѕ»Ё ђІ ¬ё» ¬®ђ°ѕ»¬ ¬є¬» ђ ѕ±©»® ¬ёєІ ¬ёє¬ ђІ ¬ё»
ђІ№ѕ»¬ ¬є¬» ѕ§ птл›отр єЅєѕсі±ѕт й ѕђ¬¬ѕ» јђєє»®»ІЅ» ђІ ь
єІј ы ¬є¬» єѕѕ±© ¬ё» х№шохчу`ьшспьш Ѕ±і°ѕ»Ё ¬±
©ђ¬Ѕё »єђѕ§ ѕ»¬©»»І ¬©± ®»єЅ¬ђ±І і»ЅёєІђіт ьё«ф

іє№І»ђ«і Ѕ±і°ѕ»Ё іє§ єЅ¬ Єђє јђєє»®»І¬ і»ЅёєІђі ђІ
¬ё» ђІ№ѕ»¬ єІј ¬®ђ°ѕ»¬ ¬є¬»т ьё» ђІ№ѕ»¬ і»ЅёєІђі
«№№»¬ ¬ё» °®±¬±І ¬®єІє»® ±І ¬ё» ±«¬»®уё»ѕѕ ©є¬»®
і±ѕ»Ѕ«ѕ» єІј ¬ё»І ±І єіђІ± єЅђј ®»ђј«»т ьёђ ®»ѕє¬ђЄ»ѕ§
ѕ±© ¬®єІє»® °®±Ѕ» ±ѕ»§ ¬ё» “°«ёу°«ѕѕ’ і»ЅёєІђі
єІј ѕ»єј ¬± йьшспьш ё§ј®±ѕ§ђт нѓ»Ѕ¬ђ±І ±є є ё§ј®±№»І
є¬±і є®±і ¬ё» іє№І»ђ«і Ѕ±і°ѕ»Ё єЅЅ±®јђІ№ ¬± ¬ё»
¬®ђ°ѕ»¬ і»ЅёєІђі ш«Іј»®уѕє®®ђ»® ¬«ІІ»ѕђІ№ч ђ є єє¬ °®±у
Ѕ»ф ©ёђЅё ѕђє¬ і±¬ ѕђіђ¬є¬ђ±І ±І ¬ё» Є»ѕ±Ѕђ¬§ єІј
јђ¬єІЅ» ®єІ№» ±є ¬ё» ¬®єІє»®®»ј »І»®№§ ђІ ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ
ієЅ®±і±ѕ»Ѕ«ѕ» єІј «°®єі±ѕ»Ѕ«ѕє® ¬®«Ѕ¬«®»т

бжмЭкЯЭмбзж зЮ каЭжбне ЭднлмЭк ЭзеизнжЬл пбма анеЯж ЮдззЬ
икзмЭбжл
ТтЧт Нё¬»і»Іµ±ф УтКт Щ±®»ґї§їф ФтУт Яґ»ЁїІј®±Єї
о±є®ј ±є о·±°ё§·Ѕ єІј о·±Ѕё»і·¬®§ф рІ·»°®±°»¬®±Єµ ю¬є¬» ѐІ·Є»®·¬§ф мйрлр рІ·»°®±°»¬®±Єµф пн ъє«µ±Є·§ ѕ§у¬®»»¬ф ѐµ®є·І»т

х±ѕ»Ѕ«ѕє® і»ЅёєІђі ±є ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ±є ±®№єІ±і»у
¬єѕѕђЅ Ѕ±і°±«Іј ©ђ¬ё ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ ±ѕѓ»Ѕ¬ ©ђ¬ё јђєє»®»І¬
¬®«Ѕ¬«®єѕ Ѕ±і°ѕ»Ёђ¬§ ђ ¬ђѕѕ є¬¬®єЅ¬ђІ№ є¬¬»І¬ђ±І ±є
ѕђ±Ѕё»іђ¬®»® ј«» ¬± °®±іђђІ№ јє¬є єѕ±«¬ ¬ё» єЅ¬ђЄђ¬§
±є «Ѕё Ѕ±і°±«Іјт ъ»Ѕ»І¬ѕ§ ©» ёєЄ» ё±©І єІ¬ђ¬«у
і±«®ф єІ¬ђєІ»іђЅф Ѕ§¬±¬єѕђѕђ¦ђІ№ єІј ±¬ё»® єЅ¬ђЄђ¬§ ±є
®ё»Іђ«і Ѕѕ«¬»® Ѕ±і°±«Іј ©ђ¬ё ±®№єІђЅ ѕђ№єІј єі±І№
©ёђЅё ¬ё» і±¬ ђІ¬»®»¬ђІ№ ©»®»ж с › јђЅёѕ±®±¬»¬®єуkушђу
ѕ«¬ђ®є¬±чјђ®ё»Іђ«ішсссч єІј сс › ¬»¬®єЅёѕ±®±јђуkуш у
єіђІ±ѕ«¬ђ®є¬±чјђ®ё»Іђ«ішсссч Ѕёѕ±®ђј»т ъ»єЅ¬ђ±І ѕ»¬©»»І
єІ¬ђ№»І» шй№ › ¬єІјє®¬ ё«ієІ ѕѕ±±ј »®«іч єІј єІ¬ђу
ѕ±ј§ шйѕ › єІ¬ђ»®«і є№єђІ¬ с№йф с№хф с№пч ©є
¬«јђ»ј ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» с єІј сс ђІ ¬ё» ®єІ№» ±є Ѕ±ІЅ»Іу

¬®є¬ђ±І є®±і пр›н ¬± пр ›по х т ьё» °®±Ѕ» ©є ¬«јђ»ј ђІ
»Є»®єѕ і±јђєђЅє¬ђ±І єІј »єє»Ѕ¬ђЄ»І» ±є ђіі«І± °®»у
Ѕђ°ђ¬є¬ђІ№ ¬»¬ ©є є°°®»Ѕђє¬»јт сІ єѕѕ »Ё°»®ђі»І¬ ©ђ¬ё
с№й єІј с№х І± »»І¬ђєѕ ЅёєІ№» ©»®» јђЅ±Є»®»јт ьё»
і±¬ ёђє¬ ђІ Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ ±є ђіі«І±°®»Ѕ»°ђ¬є¬ђ±І
ѕђІ» ©»®» І±¬ђЅ»ј ђІ »Ё°»®ђі»І¬ ©ђ¬ё с№пт с єІј сс
ђІ¬»®єЅ¬»ј ©ђ¬ё й№ єІј йѕ є¬ »Є»®єѕ ®є¬ђ± ±є ®»є№»І¬т
я» ¬ёђІє ¬ёє¬ ЅёєІ№» ±є єІ¬ђ№»ІђЅ °®±°»®¬ђ» ЅєІ ѕ»
Ѕ±ІІ»Ѕ¬»ј ©ђ¬ё Ѕ±Іє±®іє¬ђ±Ієѕ ёђє¬ ±є °®±¬»ђІф ©ёђЅё
ј±»Іђ¬ ѕ®ђІ№ °»®¬«®ѕє¬ђ±І ±є Ѕ±і°ѕ»і»І¬є®ђ¬§ ±є ¬ё»
єІ¬ђ№»ІуєІ¬ђѕ±ј§ ®»єЅ¬ђЄ» ђ¬»т я» Ѕ±Іђј»® ¬ёє¬ ъ»
є¬±і є®» Ѕ±±®јђІє¬»ј ¬± °®±¬»ђІ і±ѕ»Ѕ«ѕ» Єђє ¬ё»
ђіђјє¦±ѕ» ®ђІ№ ±є рђт

маЭ ЭЮЮЭЭмл зЮ ЬбоЯдЭжм ЭЯмбзжл зж маЭ ЮбЮкбж Эдзм ЮзкеЯмбзж
ЯжЬ бмл дслбл
МтЪт Н«ѕѕ±¬·Іїф ФтКт Щїґ»ѕµї§ї
ює·І¬ ь»¬»®ѕ«®№ ьєЄґ±Є щ»ј·Ѕєґ ѐІ·Є»®·¬§ф кси ш»Є я±ґ¬±§ ю¬®»»¬ пййрооф ює·І¬ ь»¬»®ѕ«®№ф э«·єт

ЮїЅµ№®±«Іјж й ё»і±Ѕ±є№«ѕє¬ђ±І ђ є лєохуј»°»Іу
ј»І¬ °®±Ѕ»ф ©» «°°±» ¬ёє¬ ±¬ё»® јђЄєѕ»І¬ Ѕє¬ђ±І
шмлч ЅєІ єѕ± ђІєѕ«»ІЅ» ¬ёђ §¬»іт
Я·іж ьё» »єє»Ѕ¬ ±є ±і» мл у цђохф о»охф лјохф ёІохф
єІј цђох у 2І ¬ё®±іѕђІуђІј«Ѕ»ј °ѕєіє Ѕѕ±¬¬ђІ№ єІј Ѕѕ±¬
ѕ§ђ Ѕє«»ј ѕ§ ¬®»°¬±єђІє» ёєЄ» ѕ»»І ¬«јђ»јт
У»¬ё±јж ьё» °±±ѕ ±є Ѕђ¬®є¬»ј ё«ієІ °ѕєіє ©є
орує±ѕј јђѕ«¬»ј ©ђ¬ё ђ±¬±ІђЅ цєохує®»» ѕ«єє»® єІј ђІЅ«у
ѕє¬»ј шнйpлф н іђІч ©ђ¬ё мл «ѕєє¬» шртрп›птр іхчт
ьёєІ ¬®»°¬±єђІє» ©є єјј»ј єІј ¬ё» Ѕ±є№«ѕє¬ђ±І ©є
ђІђ¬ђє¬»ј ©ђ¬ё ¬ё®±іѕђІт ьё» ±°¬ђЅєѕ ј»Іђ¬§ ЅёєІ№»
©»®» і±Іђ¬±®»ј є¬ нмр Ііт
О»«ґ¬ж йѕѕ мл ¬«јђ»јф »ЁЅ»°¬ о»охф ієђІ¬єђІ»ј ¬ё»
є±®іє¬ђ±І ±є єђѕ®ђІ Ѕѕ±¬ є±ѕѕ±©»ј ѕ§ ђ¬ ѕ§ђт ьё» ®єІє ±є
¬ё» ђ±І »єє»Ѕ¬ђЄ»І» ©є є є±ѕѕ±©»јж ёІохилјохицђох з

цђохт й¬ мл °®»»ІЅ» ¬ё» Ѕ±є№«ѕє¬ђ±І °є®¬ ±є ¬ё» ¬«®ѕђу
јђі»¬®§ Ѕ«®Є» ©є ЅёєІ№ђІ№ ј±»уј»°»Іј»І¬ѕ§ ђІж шпч
¬ё» ј»Ѕ®»є» ±є ¬ё» ђІј«Ѕ¬ђ±І °»®ђ±ј ©ёђЅё »»і ¬± ѕ»
ј«» ¬± ¬ё®±іѕђІ єЅ¬ђЄє¬ђ±І ±® ¬± єЅЅ»ѕ»®є¬»ј єђѕ®ђІ »ѕєу
є±Ѕђє¬ђ±Іе шоч ¬ё» »ѕ»Єє¬ђ±І ±є ¬ё» ієЁђієѕ ±°¬ђЅєѕ
ј»Іђ¬§ ±є ¬ё» єђѕ®ђІ Ѕѕ±¬ єІј ¬ё» Є»ѕ±Ѕђ¬§ ±є ђ¬ єЅёђ»Є»у
і»І¬т ьё» єђѕ®ђІ±ѕ§¬ђЅ °є®¬ ±є ¬ё» Ѕ«®Є» ©є Ѕёє®єЅ¬»®у
ђ¦»ј ѕ§ ¬ё» ±°¬ђЅєѕ ј»Іђ¬§ ј±©Ієєѕѕ єЅЅ»ѕ»®є¬ђ±І є¬ ѕ±©
ёІохф лјох єІј цђох Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іф ѕ«¬ іє®є»ј ј»ѕє§ ±є
¬ё» °®±Ѕ» є¬ мл ёђ№ё»® Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іт
Э±ІЅґ«·±Іж с±І ±є ёІохф лјох фO2охєІј цђохф ѕ«¬
І±¬ о»охф ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§ ђІєѕ«»ІЅ» ¬ё» ј§ІєіђЅ ±є ¬ё®±іу
ѕђІуђІј«Ѕ»ј Ѕѕ±¬ є±®іє¬ђ±І єІј ±°¬ђЅєѕ Ѕѕ±¬ Ѕёє®єЅ¬»®ђу
¬ђЅт ьё» мл єЅ¬ђ±І ђІ єђѕ®ђІ±ѕ§ђ ЅєІ ѕ» ђІёђѕђ¬ђІ№ ±®
єЅ¬ђЄє¬ђІ№ є¬ јђєє»®»І¬ ђ±І Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іт

дбибЬ зрбЬЯмбзж ЯжЬ ЮЭаЯобзк ЯкЭ ЭзккЭдЯмЭЬ бж ЬЭидЭмЭЬ нкЯжбне
ЭризлЭЬ ебЭЭ
Йт Ю®·І»®ф Ьт ЬїЄ·
р»°є®¬і»І¬ ±є ь§Ѕё±ґ±№§ ѐІ·Є»®·¬§ ±є ъ»ѕ®єµє є¬ ч»є®І»§ф ч»є®І»§ф ъсф киимй ѐюнт

Н»·±І кт ЧТМЫОЯЭМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН ЙЧМШ ЮЧСФСЩЧЭЯФ УСФЫЭЛФЫНф
НЛЮНМОЯМЫН ЯТЬ НЗНМЫУН
м»°ѕ»¬»ј «®єІђ«і шмэч ђ є ё»єЄ§ і»¬єѕ »»ђІ№
ђІЅ®»є»ј ѕ»Є»ѕ ±є «» єІј Ѕ±®®»°±ІјђІ№ №®»є¬»® »І¬®§
ђІ¬± ¬ё» »ІЄђ®±Іі»І¬т ьё» °ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕ »єє»Ѕ¬ ±є мэ
є®» ј»ѕє¬»ј ѕ«¬ є®» №»І»®єѕѕ§ »Ё°»Ѕ¬»ј ¬± є±ѕѕ±© ¬ё±»
є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё ±¬ё»® ё»єЄ§ і»¬єѕ «Ѕё є ѕ»єј єІј
і»®Ѕ«®§т хєІ§ і»¬єѕ є®» єІ±© ¬± »ІёєІЅ» ±Ёђјє¬ђ±І ±є
ѕђ°ђј ђІ ѕђЄђІ№ §¬»іф ђ¬ ђ ®»є±Ієѕѕ» ¬± »Ё°»Ѕ¬ ¬ёє¬
мэ іє§ ±Ёђјђ¦» ѕђ°ђј ©ђ¬ё ¬ё±» ђІ ¬ё» Ѕ»І¬®єѕ І»®Є±«
§¬»і ѕ»ђІ№ ±є °є®¬ђЅ«ѕє® ђІ¬»®»¬т чЁђјє¬ђ±І ±є лцы
ѕђ°ђј іє§ єѕ± єєє»Ѕ¬ ¬ё» ѕ»ёєЄђ±® ±є »Ё°±»ј єІђієѕт
ы©ђуя»ѕ¬»® іђЅ»ф ё±«»ј «Іј»® ¬єІјє®ј ѕєѕ±®єу
¬±®§ Ѕ±Іјђ¬ђ±Іф ©»®» »Ё°±»ј ¬± мэ ђІ ј®ђІєђІ№ ©є¬»®
є¬ р шЅ±І¬®±ѕчф пзф нйф ±® йл і№сф є±® ¬©± ©»»єт
о±ѕѕ±©ђІ№ »Ё°±«®» ¬± мэ ¬ё» єІђієѕ ©»®» є»»ј
«ђІ№ є ¬єІјє®ј єІђієѕ І»«®±ѕ±№ђЅ Ѕ®»»ІђІ№ ¬±±ѕ єІј

л н

¬»¬»ј ђІ ¬ё» ±°»Іуєђ»ѕј іє¦»т йє¬»®©є®јф ¬ё» ѕ®єђІ ©»®»
®»і±Є»ј єІј ¬ё» єі±«І¬ ±є ѕђ°ђј ±Ёђјє¬ђ±І ј»¬»®іђІ»ј
«ђІ№ ¬ё» ¬ёђ±ѕє®ѕђ¬«®ђЅ єЅђј єє§т
мэ »Ё°±»ј єІђієѕ јђ°ѕє§»ј №®»є¬»® ®»єЅ¬ђЄђ¬§
єІј є»©»® ®»є® ђІ ¬ё» ±°»Іуєђ»ѕј ¬ёєІ Ѕ±І¬®±ѕ єІђієѕт
фђ°ђј ±Ёђјє¬ђ±І ©є ђІЅ®»є»ј ђІ є ј±»уј»°»Іј»І¬ єєёу
ђ±І ђІ ¬ё» ѕ®єђІ ±є мэ »Ё°±»ј іђЅ»т ш®»ѕђіђІє®§
єІєѕ§ђ ђІјђЅє¬» ¬ёє¬ ѕђ°ђј ±Ёђјє¬ђ±І ђ Ѕ±®®»ѕє¬»ј ©ђ¬ё
ѕ±¬ё ®»єЅ¬ђЄђ¬§ єІј ®»є®ђІ№ єЅ¬ђЄђ¬§ ђІ ¬ё» ±°»Іуєђ»ѕјт
ьё»» јє¬є «№№»¬ ¬ёє¬ мэ ј±» Ѕ®± ¬ё» ѕѕ±±ју
ѕ®єђІуѕє®®ђ»® єІј ђІЅ®»є» ѕђ°ђј ±Ёђјє¬ђ±Іт с¬ єѕ± є°у
°»є® ¬ёє¬ ѕђ°ђј ±Ёђјє¬ђ±І ёє єІ »єє»Ѕ¬ ±І єІђієѕ ѕ»ёєЄу
ђ±® єІј іє§ ѕ» ±І» і»ЅёєІђі ѕ§ ©ёђЅё мэ єІј ±¬ё»®
і»¬єѕ »єє»Ѕ¬ ѕ»ёєЄђ±®т йјјђ¬ђ±Ієѕ єІєѕ§ђ ±є ѕ®єђІ мэ
Ѕ±І¬»І¬ ±є ¬ё»» єІђієѕ ђ °ѕєІІ»јт

ЭзжлмкнЭмбзж ЯжЬ ЭдзжбжЯ зЮ илЭнЬзиасмзЭаЭдЯмбж шииЭч ЯЭжЭ
Юзк ЮбжЬбжЯ зЮ аЭЯос еЭмЯдл Юс ииЭ иЭимбЬЭ
ЯтКт Эё»і»®·ф З«тУ Т·µ±І±®±Єф ЪтОт Щ·іїґ±Єф ЬтЯт Эё»і»®·ф
ЮтЫт Нїѕ·®¦ёїІ±Єф КтЯт Кїµё·¬±Є
хІ¬·¬«¬» ±є о·±Ѕё»і·¬®§ єІј у»І»¬·Ѕ ±є ѐєє юЅ·»ІЅ» п»І¬®» энюф млррлмф ѐєєф э«·єт

нІ¦§іє¬ђЅєѕѕ§ §І¬ё»ђ¦»ј є®±і №ѕ«¬ёє¬ёђ±І °»°у
¬ђј» Ѕєј§¬ђІ ±® °ё§¬±Ѕё»ѕє¬ђІ є®» єІ±©І ¬± є°°»є® ђІ
§»є¬ єІј °ѕєІ¬ ђІ ®»°±І» ¬± ¬ё» °®»»ІЅ» ±є ё»єЄ§
і»¬єѕт ьё» №ђЄ»І °»°¬ђј» ёєЄ» є ёђ№ё Ѕ§¬»ђІ» Ѕ±І¬»І¬
єІј ¬ё» і±¬ ¬§°ђЅєѕ єі±І№ ¬ё»і ђ °ё§¬±Ѕё»ѕє¬ђІ ©ђ¬ё
¬ё» є±ѕѕ±©ђІ№ єіђІ± єЅђј »Ї«»ІЅ» њ ш№єіієупѕ«л§чІ
пѕ§ф ©ё»®» І ђ є®±і о ¬± ппт ьё» »Ёђ¬»ІЅ» ±є
№єіієуѕ±Іј ѕ»¬©»»І №ѕ«¬єіђІ» єЅђј єІј Ѕ§¬»ђІ» іє§
ѕ» Ѕ±Іђј»®»ј є ¬ё»ђ® °»Ѕ«ѕђє®ђ¬§ф ѕ»Ѕє«» єѕ°ёєуѕ±Іј
є®» є±®і»ј ј«®ђІ№ ¬ё» °®±Ѕ» ±є °®±¬»ђІ §І¬ё»ђ ±І
®ђѕ±±і»т ьё» Ѕ±Іђј»®єѕѕ» ђіђѕє®ђ¬§ ±є ¬ё» °»°¬ђј»
Ѕ±і°ѕ»Ё» ©ђ¬ё Ѕєјіђ«іф і»®Ѕ«®§ єІј ѕ»єј ©є ®»у
Є»єѕ»ј є±® ѕ±¬ё Іє¬«®єѕ №єіієу°ё§¬±Ѕё»ѕє¬ђІ єІј є®¬ђу
єђЅђєѕ єѕ°ёєу°ё§¬±Ѕё»ѕє¬ђІ ђкє»ф х»ё®єф пззйф тт сІ±®№т
кђ±Ѕё»ітф киф орпе шђЅє»®ђІ№ »¬ єѕтф пзззф кђ±Ѕёђіт
кђ±°ё§т йЅ¬єф пмозф нлпѓт с¬ єѕѕ±© ¬± ё±°» є±® ¬ё»
°±ђѕђѕ¬§ ±є «ђІ№ є®¬ђєђЅђєѕ єѕ°ёєу°ё§¬±Ѕё»ѕє¬ђІ є±® ѕђІју
ђІ№ ±є ё»єЄ§ і»¬єѕф »°»Ѕђєѕѕ§ ©ё»І ¬ё» ђІЅ®»є» ±є
®»ђ¬єІЅ» ¬± Ѕєјіђ«і ±є ®»Ѕ±іѕђІєІ¬ ¬®єђІ Ѕ»ѕѕ ±є

ЫЅё»®·Ѕё·ї Ѕ±ґ· Ѕє®®§ђІ№ °ѕєіђј ©ђ¬ё §І¬ё»¬ђЅ °ё§у
¬±Ѕё»ѕє¬ђІ №»І» ёє ѕ»»І ѕє¬»ѕ§ ј»і±І¬®є¬»ј ђкє» »¬ єѕтф
орррф кђ±¬»ЅёІ±ѕт кђ±»І№тф йрф лпиѓт о±® Ѕ±І¬®«Ѕ¬ђІ№ єІј
Ѕѕ±ІђІ№ ±є °»«ј±°ё§¬±Ѕё»ѕє¬ђІ шшшлч №»І» ©ђ¬ё
х»¬шпѕ«л§чІпѕ§ єіђІ± єЅђј »Ї«»ІЅ» єІј ьйп ¬»®іђу
Іє¬ђ±І Ѕ±ј±І ¬ё» Ѕ±®®»°±ІјђІ№ ±ѕђ№±І«Ѕѕ»±¬ђј» ©»®»
§І¬ё»ђ¦»ј ©ёђЅё ©»®» »ѕ»Ѕ¬»ј ђІ «Ѕё є ©є§ ¬ёє¬ ј«®ђІ№
¬ё»ђ® єІІ»єѕђІ№ єІј є±®іє¬ђ±І ±є ј±«ѕѕ»у¬®єІј»ј і±ѕ»у
Ѕ«ѕ» Ѕ±ё»ђЄ» »Іј «ђ¬єѕѕ» є±® јђ®»Ѕ¬»ј Ѕѕ±ІђІ№ ђІ °ёу
є№»іђј Є»Ѕ¬±® °кѕ«»®ђ°¬ сс уыш›ч є°°»є®»јт йє¬»® ¬є№»
±є ѕђ№є¬ђ±І єІј ¬®єІє±®іє¬ђ±І ±є Ыт Ѕ±ґ· Ѕ±і°»¬»І¬ Ѕ»ѕѕф
»є®Ѕё ±є ®»Ѕ±іѕђІєІ¬ Ѕ±ѕ±Іђ» єі±І№ ¬®єІє±®ієІ¬ф
°®±ј«Ѕ¬ђ±І ±є ђІ№ѕ»у¬®єІј»ј іє¬®ђЅ»ф мцй »Ї«»ІЅђІ№
©є Ѕє®®ђ»ј ±«¬ ѕ§ ыєІ№»® і»¬ё±јф єІј ђ¬ ё±©»ј ¬ё»
°®»»ІЅ» ±є Ѕё»іђЅєѕѕ§ §І¬ё»ђ¦»ј шшл №»І» ђІ є І«іу
ѕ»® ±є ®»Ѕ±іѕђІєІ¬ Ѕѕ±І»т чІ ¬ё» ѕєђ ±є Ѕ®»є¬»ј »®ђ»
±є ¬ё»» шшл №»І» «Іј»® ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ ±є нлы °®±і±¬»® ¬ё»
Ѕ±І¬®«Ѕ¬ђ±І ђІ ѕђІє®§ ьђ Є»Ѕ¬±® ©ђ¬ё ¬ё» єђі ±є Ѕ®»є¬ђ±І
±є ¬±ѕєЅЅ± ¬®єІ№»ІђЅ °ѕєІ¬ ©ђѕѕ ѕ» °®»°є®»јт

лнкЮЯЭЭуЭжаЯжЭЭЬ Юмбк лиЭЭмкЯ зЮ икзмЭбж Я ЭзжвнЯЯмЭЬ пбма
ЭзддзбЬЯд ЯздЬ
п

ЯтЯт ХїіІ»Єф п ФтЯт Ь§µіїІф о РтЯт Мї®їІ¬·ґ·ф о УтЩт Р±ґ··±«

п

хІ¬·¬«¬» ±є о·±Ѕё»і·¬®§ єІј ьё§·±ґ±№§ ±є ьґєІ¬ єІј щ·Ѕ®±±®№єІ·іф э«·єІ нЅєј»і§ ±є юЅ·»ІЅ»ф пн ь®±°т сІ¬«¦·є¬±Єф
мпррпл ює®є¬±Єф э«·єл суіє·ґк і·Ѕѕ·±м·ѕ°°ітє®є¬±Єт«л о р»°є®¬і»І¬ ±є юЅ·»ІЅ»ф н№®·Ѕ«ґ¬«®єґ ѐІ·Є»®·¬§ ±є н¬ё»Іф х»®є
ыј± йлф ппилл н¬ё»Іф у®»»Ѕ»т

сІ ђІє®є®»ј шсъч °»Ѕ¬®±Ѕ±°§ф ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ®±«№ёу
»І»ј «®єєЅ» ±є є І±ѕѕ» і»¬єѕ ші±¬ѕ§ й« ±® й№ч ЅєІ
®»«ѕ¬ ђІ «®єєЅ»уђІј«Ѕ»ј »ІёєІЅ»і»І¬ ±є ђІ¬»Іђ¬ђ» ±є
ѕєІј є±® є«ІЅ¬ђ±Ієѕ №®±«° єјѓєЅ»І¬ ¬± ¬ё» «®єєЅ»т ьё»
»ІёєІЅ»і»І¬ єєЅ¬±® є®» ±є ¬ё» ±®ј»® ±є »Є»®єѕ «Іђ¬ «°
¬± пррф ђт»т »»І¬ђєѕѕ§ ѕ±©»® ¬ёєІ є±® «®єєЅ»у»ІёєІЅ»ј
ъєієІ Ѕє¬¬»®ђІ№ шынъычт ц»Є»®¬ё»ѕ»ф ¬ё» »єє»Ѕ¬ іє§

ђІЅѕ«ј» °»ЅђєђЅ ёђє¬ ±є ®»ѕ»ЄєІ¬ ѕєІј єІј ¬ё« ѕ»
»Іђ¬ђЄ» ¬± јђ®»Ѕ¬ і»¬єѕ›і±ѕ»Ѕ«ѕ» Ѕ±І¬єЅ¬ ђІ¬»®єЅ¬ђ±Іт
я» ¬«јђ»ј о±«®ђ»® ¬®єІє±®і ђІє®є®»ј шоьсъч °»Ѕ¬®є ±є
єђѕі °®»°є®»ј є®±і ±ѕ ±є Ѕ±ѕѕ±ђјєѕ №±ѕј шлпч Ѕ±Іѓ«у
№є¬» ©ђ¬ё ы¬є°ё§ѕ±Ѕ±ЅЅєѕ °®±¬»ђІ й шЅ±І¬єђІђІ№ к іі№
±є °®±¬»ђІ °»® іѕч ©ёђЅё є®» ©ђј»ѕ§ «»ј ђІ ђіі«І±єу
є§т л±Іѓ«№є¬ђ±І ±є лп ©ђ¬ё є ѕђ±°»ЅђєђЅ °®±ѕ» ±ЅЅ«®

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
НЫННСТ к

л м

ј«» ¬± ¬ё» І»¬ »єє»Ѕ¬ ±є ®»ѕє¬ђЄ»ѕ§ ©»єє І±ІуЅ±Єєѕ»І¬
ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ш»ѕ»Ѕ¬®±¬є¬ђЅ єІј ё§ј®±°ё±ѕђЅчф ©ёђЅё єѕу
ѕ±© ¬ё» Іє¬ђЄђ¬§ ±є ѕђ±ієЅ®±і±ѕ»Ѕ«ѕ» ¬± ѕ» Ѕ±І»®Є»јт
ьё» ®»«ѕ¬ ёєЄ» ё±©І ¬ёє¬ Ѕ»®¬єђІ Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ ѕєІј
±є ¬ё» °®±¬»ђІ ш»т№тф єіђј» сф єіђј» сс єІј ±і» ±¬ё»®
Єђѕ®є¬ђ±І і±ј»ч є®» »»І¬ђєѕѕ§ єєє»Ѕ¬»ј ѕ§ ¬ё» лп
«®єєЅ»т ьё» °»Ѕ¬®±Ѕ±°ђЅ јє¬є ±ѕ¬єђІ»ј Ѕ±Ієђ®і ¬ёє¬
¬ё» ѕђ±і±ѕ»Ѕ«ѕ» є®» є¬¬єЅё»ј јђ®»Ѕ¬ѕ§ ¬± ¬ё» лп «®єєЅ»ф
©ёђЅё ђ ±є °®ђіє®§ ђі°±®¬єІЅ» є±® ¬ё» §І¬ё»ђ ±є

ёє°¬»І ©ђ¬ё лп є±® «ѕ»Ї«»І¬ ђіі«Іђ¦є¬ђ±І ±є єІђу
ієѕф ± ¬ёє¬ ¬ё» і»¬ё±ј іє§ ѕ» «»ј є±® Ѕ±І¬®±ѕѕђІ№ ¬ё»
Ї«єѕђ¬§ ±є «Ѕё ѕђ±Ѕ±Іѓ«№є¬»т
ЯЅµІ±©ґ»ј№»і»І¬ж ьёђ ©±®є ©є «°°±®¬»ј ђІ
°є®¬ ѕ§ сцьйы шнлчф цйьч шп®єІ¬ фыьтлфптзййккмчф
ъ«ђєІ о±«Іјє¬ђ±І є±® кєђЅ ъ»»є®Ѕё шп®єІ¬ рпурму
мийнкч єІј ¬ё» ъ«ђєІ йЅєј»і§ ±є ыЅђ»ІЅ»ђ л±ііђу
ђ±І шп®єІ¬ оре ¬ё» к¬ё л±і°»¬ђ¬ђ±ІунЁ°»®¬ђ» ±є
°®±ѓ»Ѕ¬чт

ЬжЯ Ял Яж ЭжтсеЭ ЯжЬ ЭЮЮЭЭм зЮ еЭмЯд бзжл бж ЯЭмбоЯмбзж ЯжЬ
бжабЮбмбзжф Я кзнмЭ бж еЭЭаЯжбле зЮ ЭЯкЭбжзЯЭжЭлбл
п

Ют Ъї®¦їі·ф о ТтУт Нїј»№ё·ф о НтЖт Юї¬ёї»·

п

р»°є®¬і»І¬ ±є пґ·І·Ѕєґ о·±Ѕё»і·¬®§ф юЅё±±ґ ±є щ»ј·Ѕ·І» я»ё®єІ ѐІ·Є»®·¬§ ±є щ»ј·Ѕєґ юЅ·»ІЅ»ф ьтыто±Ё пмпллулнйй
я»ё®єІ х®єІл о р»°є®¬і»І¬ ±є пґ·І·Ѕєґ о·±Ѕё»і·¬®§ яє®ѕ·є¬ щ±јјє®» ѐІ·Є»®·¬§ф я»ё®єІ х®єІт

ЮїЅµ№®±«Іјж ьё»®» ёє ѕ»»І ®»°±®¬ Ѕ±ІЅ»®ІђІ№ ¬ё»
»ѕ»Ѕ¬®ђЅєѕ °®±°»®¬ђ» ±є мцй єІј ђ¬ °±ђѕѕ» ђі°±®¬єІЅ»
ђІ ієІ§ Ѕ»ѕѕ«ѕє® і»ЅёєІђі є ©»ѕѕ є ђІ і»ЅёєІђі
±є °є¬ё±№»І»ђ ±є ЅєІЅ»® шпуочт ьёђ °®±°»®¬§ ђ ±ѕ»ѕ§
®»ѕє¬»ј ¬± ¬ё» ј±«ѕѕ» ё»ѕђЅєѕ ¬®«Ѕ¬«®» єІј ђ єѕ»І¬ ђІ є
ђІ№ѕ» ¬®єІјт я» ёєј °®»Єђ±«ѕ§ ®»°±®¬»ј ¬ё» »І¦§і»
ѕђє» °®±°»®¬ђ» ±є мцй «ђІ№ є јђ°»°¬ђј» Ѕє®І±ђІ» шѕ»¬є
єѕєІ§ѕ ›ёђ¬ђјђІ» ч є є Ѕ±єєЅ¬±®т сІ ¬ёђ ®»°±®¬ф ©» ёєЄ»
¬«јђ»ј ¬ёђ »єє»Ѕ¬ ©ђ¬ё јђєє»®»І¬ ђіђјє¦±ѕ» Ѕ±І¬єђІђІ№
Ѕ±і°±«Іј єІј і»¬єѕ ђ±Іт с¬ ©є є±«Іј ¬ёє¬ ђІ єІ
»ѕ»Ѕ¬®±І ¬®єІє»® ®»єЅ¬ђ±І ђІ ©ёђЅё єІ »ѕ»Ѕ¬®±І ђ ¬®єІу
є»®®»ј ¬± Ѕє®І±ђІ» ¬ё» ®є¬» ђ »ІёєІЅ»ј ђІ °®»»ІЅ» ±є
мцйф сІ °®»»І¬ ¬«ј§ »Є»®єѕ і»¬єѕ ђ±І є®» «»ј ¬±
ђІЄ»¬ђ№є¬» ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є і»¬єѕ ђ±І ђІ «Ѕё ®»єЅ¬ђ±Іт
Я·іж ь± сІЄ»¬ђ№є¬» ¬ё» Іє¬«®» ±є »ѕ»Ѕ¬®±І ¬®єІє»®
Єђє єІ »ѕ»Ѕ¬®±І ЅєЄ»І№»® Ѕє®І±ђІ» єІј ¬ё» °±ђѕѕ» ®±ѕ»
±є мцй ђІ «Ѕё є °®±Ѕ»т ьё» ®±ѕ» ±є і»¬єѕ ђ±І ђІ
ђіђѕє® ®»єЅ¬ђ±І ђІ »І¦§і» є®» ©»ѕѕ єІ±©Іт ьё» єЅђј
ѕє» Ѕє¬єѕ§ђ ¬ёє¬ ђ і»јђє¬»ј ѕ§ і»¬єѕ ђ±І Ѕ±«ѕј ѕ»
±ѕ»®Є»ј ђІ «Ѕё ®»єЅ¬ђ±Іт

У»¬ё±јж й єѕ«±®±і»¬®ђЅ і»¬ё±ј ©є «»ј ¬± ¬«ј§
¬ё» ®є¬» ±є єІ ±Ёђјє¬ђ±І °®±Ѕ» ђІ ©ёђЅё јђЅёѕ±®±єѕ±«®±у
Ѕ»ђІ ѕ§ ѕ±ђІ№ єІ »ѕ»Ѕ¬®±І ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є °»®±Ёђј»
єІј ё»іє¬ђІ ђ ¬®єІє±®і»ј ¬± єѕ«±®»Ѕ»І¬ јђЅёѕ±®±єѕ«±®»у
ЅђІ»т ьёђ ®»єЅ¬ђ±І ©є »ІёєІЅ»ј »Є»®єѕ ¬ђі» ђІ °®»»ІЅ»
±є мцй °«®ђєђ»ј є®±і Ѕєѕє ¬ё§і«т ьё» єђІ»¬ђЅ ±є Ѕє¬єѕу
§ђ ©є ђІЄ»¬ђ№є¬»ј є«®¬ё»® «ђІ№ »Є»®єѕ і»¬єѕ ђ±І «Ѕё
є шѕшссчф цђшссчф о»шссчф ёІ шссч єІј х№шссчт
О»«ґ¬ж ьё» ®»«ѕ¬ ±ѕ¬єђІ»ј ђІјђЅє¬» ¬ёє¬ ¬ё» ®є¬» ±є
¬ё» »ѕ»Ѕ¬®±І ¬®єІє»® ®»єЅ¬ђ±І ©є »ІёєІЅ»ј »Є»®єѕ ¬ђі» ђІ
°®»»ІЅ» ±є мцй єІј Ѕє®І±ђІ»т х»¬єѕ ђ±І «Ѕё є х№шссч
єІј ёІшссч Ѕ±«ѕј є«®¬ё»® ђІЅ®»є» ¬ё» ®є¬» ±є ¬ё» ®»єЅ¬ђ±Іт сІ
Ѕ±І¬®є¬ ¬± ¬ё» Ѕє¬єѕ§¦ђІ№ °®±°»®¬ђ» ±є ¬ё» єѕ±Є» і»¬єѕф
цђшссчф шѕшссч єІј о»шссч ђІёђѕђ¬»ј ¬ё» ®»єЅ¬ђ±Іт
Э±ІЅґ«·±Іж чІ ¬ё» ѕєђ ±є ¬ё» ®»«ѕ¬ ±ѕ¬єђІ»ј є
і»ЅёєІђі ©є °®±°±»ј ђІ ©ёђЅё ¬ё» і»¬єѕ ђ±І х№шссч
єІј ёІшссч є®» єЅ¬ђІ№ є Ѕ±єєЅ¬±® і»јђє¬ђІ№ ¬ё» ¬®єІє»® ±є
»ѕ»Ѕ¬®±І ¬ё®±«№ё мцй ЅёєђІт х»¬єѕ «Ѕё є цђшссч єІј
шѕшссч Ѕ±«ѕј єЅ¬ є »ѕ»Ѕ¬®±І °±±ѕ ¬± Ѕє«» ђІёђѕђ¬ђ±І ђІ
«Ѕё »ѕ»Ѕ¬®±І ¬®єІє»® ®»єЅ¬ђ±Іт ьёђ °ё»І±і»І±І Ѕ±«ѕј
ѕ» ®»ѕє¬»ј ¬± ¬ё» Ѕє®ЅђІ±№»ІђЅ »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё»» і»¬єѕт

бжмЭкЯЭмбзж зЮ еЭмЯд бзжл ЯжЬ жЯжзиЯкмбЭдЭл зЮ лбдоЭк пбма
ЬбЮЮЭкЭжм ЮбздзЯбЭЯд ЯЭмбоЭ ЮдЯозжзбЬл
п
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нтът т®«іµ·І хІ¬·¬«¬» ±є сґ»Ѕ¬®±Ѕё»і·¬®§ ±є э«·єІ нЅєј»і§ ±є юЅ·»ІЅ»ф щ±Ѕ±©ф э«·єл охІ¬·¬«¬» ±є ьё§·Ѕєґ
пё»і·¬®§ ±є э«·єІ нЅєј»і§ ±є юЅ·»ІЅ»ф щ±Ѕ±©ф э«·єт

с¬ ђ Ѕ«®®»І¬ѕ§ ¬±°ђЅєѕ ¬± №єђІ ђІђ№ё¬ ђІ¬± ¬ё» ђІєѕ«у
»ІЅ» ±є і»¬єѕ ђ±І ±І і»ЅёєІђі ±є ієѓ±® ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ
°®±Ѕ»» ©ђ¬ё °є®¬ђЅђ°є¬ђ±І ±є Іє¬«®єѕ єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ ›
єѕєЄ±І±ђј шоѕчт
сІ ±«® ©±®є ©» «»ј оѕф «Ѕё є Ї«»®Ѕ»¬ђІ шщ«чф ®«¬ђІ
шъ«ч єІј і±®ђІ шх±чт с¬ ђ ©»ѕѕуєІ±©І єІ¬ђ±ЁђјєІ¬
єЅ¬ђЄђ¬§ ±є ¬ё»» «ѕ¬єІЅ» ђ ј»°»Іј»І¬ ±І ¬ё» °®»»ІЅ»
±є і»¬єѕ ђ±Іт ы±ф ђ¬ђ ¬± ѕ» ђІ¬»®»¬»ј ¬± ђІЄ»¬ђ№є¬» ±є ¬ё»
¬®«Ѕ¬«®єѕ »єє»Ѕ¬ ±є ¬«јђ»ј єѕєЄ±І±ђј ±І ¬ё» ¬єѕђѕђ¦єу
¬ђ±І ±є јђєє»®»І¬ Ѕ±і°ѕ»Ё» оѕ єІј і»¬єѕ ђ±І ђІ ±ѕ«у
¬ђ±Іт

с¬ђ Є»®§ ђі°±®¬єІ¬ ¬± І±¬»ф ¬ёє¬ ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ §¬»і
»ІЄђ®±Іі»І¬ф Ѕ±Іђ¬ђІ№ ±є і»іѕ®єІ»ф Ѕ»ѕѕ »¬Ѕт ёєЄ»
Є»®§ ёђ№ё ѕ»Є»ѕ ±є ±®№єІђє¬ђ±Іф ђІ ©ёђЅё і»¬єѕ ђ±І
Ѕ±«ѕј ѕ» °®»»І¬ є °±ѕ§і»¬єѕѕђЅ Ѕ»І¬»® ±® Ѕѕє¬»®т ьёє¬
ђ ©ё§ ¬ё» ®»Є»®» іђЅ»ѕѕє® ±ѕ«¬ђ±І ©»®» Ѕё±±»І ѕ§ «
є є Ѕѕ±»ј і±ј»ѕ є±® ђІЄ»¬ђ№є¬ђ±І ±є і»ЅёєІђі ±є
ђІ¬®єі±ѕ»Ѕ«ѕє® ђІ¬»®єЅ¬ђ±Іт
ч«® ¬єє ђ ¬± ђІЄ»¬ђ№є¬» Ѕ±і°ѕ»Ё» ±є єѕєЄ±І±ђј
©ђ¬ё ђѕЄ»® ђ±І ђІ і±ѕ»Ѕ«ѕє® ±ѕ«¬ђ±І єІј ђІ іђЅ»ѕѕє®
±І»т нє®ѕђ»® ©» є±«Іј ¬ё» є±®іє¬ђ±І ±є ђѕЄ»® ІєІ±°є®у
¬ђЅѕ» ђІ іђЅ»ѕѕє® §¬»і ±є щ«с йчьс ђ±у±Ѕ¬єІ» єє¬»®

Н»·±І кт ЧТМЫОЯЭМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН ЙЧМШ ЮЧСФСЩЧЭЯФ УСФЫЭЛФЫНф
НЛЮНМОЯМЫН ЯТЬ НЗНМЫУН
єјјђІ№ ±є ©є¬»® ±ѕ«¬ђ±І ±є ђѕЄ»® ђ±І шй№хчт ьё»»
ІєІ±°є®¬ђЅѕ» є®» Є»®§ ¬єѕѕ» єІј ¬ё»§ ёєЄ» ђІ¬»ІђЄ»
єѕ±®°¬ђ±І ђІ Єђђѕѕ» ®єІ№»т я» ±ѕ¬єђІ»ј ¬ё» ђіђѕє®
ІєІ±°є®¬ђЅѕ» ђІ ®»Є»®» іђЅ»ѕѕє Ѕ±І¬єђІђІ№ й№х ѕ§
®єјђє¬ђ±І Ѕё»іђЅєѕ і»¬ё±ј ђІ ©ёђЅё ±ѕЄє¬»ј »ѕ»Ѕ¬®±І
є®» є ®»ј«ЅђІ№ є№»І¬т
сІ ±®ј»® ¬± ђІЄ»¬ђ№є¬» ¬ё» ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ±є ђ±І єІј
ІєІ±°є®¬ђЅѕ» ±є ђѕЄ»® ©ђ¬ё єѕєЄ±І±ђј ђІ ј»°»Іј»ІЅ» ±є
¬ё»ђ® ¬®«Ѕ¬«®» ©» «»ј ¬ё» і»¬ё±ј ±є эюуюсы °»Ѕу
¬®±Ѕ±°§ф ъшуршфл єІј ьфлт
сІ єѕѕ Ѕє» ©» ±ѕ»®Є»ј ¬ё» є±®іє¬ђ±І ±є Ѕ±і°ѕ»Ё»
±є ђѕЄ»® ђ±І ©ђ¬ё єѕєЄ±І±ђј ђІ ©є¬»®уєѕЅ±ё±ѕђЅ ±ѕ«у

л л

¬ђ±І шй№х х оѕ ђй№х ќ оѕѓч єІј ¬ё» є±®іє¬ђ±І ±є ђѕЄ»®
Ѕѕє¬»® шй№х оѕ й№Ііхч ђІ ®»Є»®» іђЅ»ѕѕє® ±ѕ«¬ђ±Іт
йѕ± ©» ®»№ђ¬»®»ј ±є Ѕ±і°ѕ»Ё» ±є ђѕЄ»® Ѕѕє¬»® ©ђ¬ё
єѕєЄ±І±ђј шй№Ііх х оѕ
ђй№Ііхќ оѕѓчт ьё» ѕє¬¬»® єєЅ¬
іє§ ѕ» Ѕ±Ієђ®і»ј ѕ§ ¬ё» ј»Ѕ®»єђІ№ ±є ђІ¬»Іђ¬§ ±є ђІђ¬ђєѕ
±°¬ђЅєѕ єј±®°¬ђ±І ѕєІј ±є й№Ііх ш ў мор Ііч єІј ¬ё»
є°°»є®єІЅ» ±є І»© ѕєІј ©ђ¬ё ў озл Ііт
сІ ¬ё» І»є® є«¬«®» ±«® ђІЄ»¬ђ№є¬ђ±І ©ђѕѕ ѕ» Ѕ±Іу
Ѕ»®І»ј ©ђ¬ё є ¬«ј§ ±є ¬ё» єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ єЅ¬ђЄђ¬§ ±є Ѕ±іу
°ѕ»Ё» ±є єѕєЄ±І±ђј ©ђ¬ё ђѕЄ»® ђ±І єІј ІєІ±°є®¬ђЅѕ»т
ЯЅµІ±©ґ»ј№і»І¬ж ьёђ ©±®є ©є °є®¬ђєѕѕ§ «°у
°±®¬»ј ѕ§ ъооъ ц±т рпурнунойинт

ЭзеинмЯмбзжЯд езЬЭддбжЯ зЮ лЭйнЭжЭЭуЬЭиЭжЬЭжм еЭмЯд бзж
ЮбжЬбжЯ мз ЬжЯ ЬнидЭрЭл
п
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п

хІ¬·¬«¬» ±є яё»±®»¬·Ѕєґ єІј сЁ°»®·і»І¬єґ о·±°ё§·Ѕф э«·єІ нЅєј»і§ ±є юЅ·»ІЅ»ф ь«ёЅё·І±ф э«·єл о р»°є®¬і»І¬ ±є
пё»і·¬®§ф ѐІ·Є»®·¬§ ±є о»®№»Іф ъулррй о»®№»Іф ъ±®©є§т

ьё®»»ујђі»Іђ±Ієѕ №»±і»¬®§ ±є ё§ј®є¬»ј јђЄєѕ»І¬
і»¬єѕ ђ±І єІј »ѕ»Ѕ¬®±¬є¬ђЅ °±¬»І¬ђєѕ шншч є®±«Іј по ѕ°
мцй ј«°ѕ»Ё» ©»®» є°°ѕђ»ј ¬±№»¬ё»® ¬± єІєѕ§¦» ¬ё»
°»ЅђєђЅђ¬§ ±є ¬ё» і»¬єѕ ђ±І ѕђІјђІ№ ¬± мцй »Ї«»ІЅ»т
ює®ђє¬ђ±І ±є »ѕ»Ѕ¬®±¬є¬ђЅ °±¬»І¬ђєѕ єѕ±І№ ¬ё» ј±«ѕѕ»
ё»ѕђЁ ёєЄ» ѕ»»І Ѕ±і°є®»ј ©ђ¬ё »Ё°»®ђі»І¬єѕѕ§ ±ѕ»®Є»ј
»Ї«»ІЅ»у»ѕ»Ѕ¬ђЄ» ѕђІјђІ№ ±є і»¬єѕ ђ±І ¬± мцй ±ѕђ№±у
І«Ѕѕ»±¬ђј»т лєѕЅ«ѕє¬ђ±І ±є нш ёєЄ» ѕ»»І °»®є±®і»ј
є±® ¬ё®»» є¬±іђЅ і±ј»ѕ ±є ¬ё» ±ѕђ№±І«Ѕѕ»±¬ђј» ј«°ѕ»Ё
ђјшлплпййььлплпчоѓ «ђІ№ »Є»®єѕ Єє®ђєІ¬ ±є нш
ЅєѕЅ«ѕє¬ђ±Іф ђІЅѕ«јђІ№ є ±ѕ«¬ђ±І ±є І±ІуѕђІ»є® ш±ђ±Іу
к±ѕ¬¦ієІІ »Ї«є¬ђ±І шцшкнчт цй є¬±і ±є №«єІђІ» єјѓєу
Ѕ»І¬ ¬± єј»ІђІ» ѕє» ©є ђј»І¬ђєђ»ј є є ®»№ђ±І ©ђ¬ё ¬ё»
і±¬ І»№є¬ђЄ» »ѕ»Ѕ¬®±¬є¬ђЅ °±¬»І¬ђєѕ ђІ ¬ё» ієѓ±® №®±±Є»т
ьё» нш Єєѕ«» є±® ¬ё» х» ђ±І ѕђІјђІ№ ђ¬» «®°є» ¬ё»
Єєѕ«» є±® цй ±є ±¬ё»® №«єІђІ» ѕ§ пр›окы ј»°»ІјђІ№ ±І
°є®¬ђЅ«ѕє® ј«°ѕ»Ё Ѕ±Іє±®іє¬ђ±Іт щ«єѕђ¬є¬ђЄ»ѕ§ф ¬ё» »у

Ї«»ІЅ» ј»°»Іј»І¬ Єє®ђє¬ђ±І ±є нш І»є® №«єІђІ» цй
є¬±і є®» ђІ є№®»»і»І¬ ©ђ¬ё ¬ё» »Ї«»ІЅ»у»ѕ»Ѕ¬ђЄ»
ѕ»ёєЄђ±® ±є хІшссч єІј ёІшссч ђ±І є ®»Є»єѕ»ј ѕ§ цхъ
»Ё°»®ђі»І¬т к«¬ ¬ё» јђєє»®»ІЅ» ђІ нш ѕ»¬©»»І ¬ё» ¬©±
і±¬ І»№є¬ђЄ» ®»№ђ±І І»є® №«єІђІ» цй є¬±і ј±» І±¬
»ЁЅ»»ј птол єьс»т ыђі°ѕ» №»±і»¬®ђЅєѕ і±ј»ѕ «№№»¬
¬ёє¬ і»¬єѕ ђ±І є®» Ѕє°єѕѕ» ¬± є±®і ђ±Іуё§ј®є¬» Ѕ±і°ѕ»Ёу
» ©ђ¬ё ЩуР« ¬»° ±є мцй ј«°ѕ»Ёт ьё»» Ѕ±і°ѕ»Ё»
є®» є±®і»ј Єђє ±І» У» Щ єІј єђЄ» У» ©ї¬»® Ѕ±±®јђу
Іє¬ђ±І ѕ±Іј ©ђ¬ё ©є¬»® і±ѕ»Ѕ«ѕ» ё§ј®±№»І ѕ±Іј»ј ¬±
¬©± єјѓєЅ»І¬ °«®ђІ» ѕє» ђІ ¬ё» єі» ЅёєђІт я» «°°±»
¬ёє¬ «Ѕё є ¬»®»±°»ЅђєђЅ ¬®«Ѕ¬«®єѕ °±ђѕђѕђ¬§ ђ ¬ё»
ієђІ єєЅ¬±® ©ёђЅё Ѕ±І¬®±ѕ ¬ё» »Ї«»ІЅ»у»ѕ»Ѕ¬ђЄђ¬§ ђІ ¬ё»
і»¬єѕ ђ±І ѕђІјђІ№т й Ѕ±іѕђІє¬ђ±І ±є ѕ±¬ё і»ЅёєІђі
єѕѕ±© ¬± »Ё°ѕєђІ »Ї«»ІЅ» °»ЅђєђЅ хІшссч єІј ёІшссч
ѕђІјђІ№ ¬± ¬ё» »¬ ±є по јђєє»®»І¬ ±ѕђ№±І«Ѕѕ»±¬ђј»т

ЭЮЮЭЭм зЮ ЭЯЬебне ЯжЬ ЭЯЬебне ЯжмЯЯзжблмл зж
ЭзкмбЭзеЭЬнддЯкс ЭжтсеЭл зЮ кЯм
Р«®· К·ёїіѕ»® Тї¬ёф Нїёї Н±«і§±ф Н®·Єї¬їЄї У®·№їІµ
р·Є··±І ±є ьёє®ієЅ±ґ±№§ф п»І¬®єґ р®«№ э»»є®Ѕё хІ¬·¬«¬»ф ш«ЅµІ±©уоокррпф хІј·єт

ЮїЅµ№®±«Іјж лєјіђ«і ђ єІ±©І ¬± °®±ј«Ѕ» »ІЄђу
®±Іі»І¬єѕ ¬®»т р§°»®¬»ІђЄ» Іє¬«®» ±є ¬ёђ ѕђ±і»¬єѕ
ёє ©±®є»ј ±«¬ ѕ§ »Є»®єѕ №®±«°т р§°»®¬»Іђ±І ђ
єІ±©І ¬± і±ј«ѕє¬» ¬ё» ®»ІђІуєІ№ђ±¬»ІђІ єІј ®»Ієѕ ¬®«Ѕу
¬«®»т лєјіђ«і ђ І»°ё®±¬±ЁђЅт р±©»Є»®ф »єє»Ѕ¬ ±є Ѕєју
іђ«і ±І Ѕ±®¬ђЅ±і»ј«ѕѕє®§ ®»№ђ±І ±є єђјІ»§ ђІ ®»ѕє¬ђ±І
¬± єІ№ђ±¬»ІђІ Ѕ±ІЄ»®¬ђІ№ »І¦§і» єЅ¬ђЄђ¬§ єІј ±ЁђјєІ¬
»І¦§і» ёє І±¬ ѕ»»І ©±®є»ј ±«¬т
Я·іж ьё»®»є±®» ©» ђІЄ»¬ђ№є¬»ј »єє»Ѕ¬ ±є Ѕєјіђ«і
єІј ђ¬ єІ¬є№±Іђ¬ ом ±І ¬ё»» »І¦§і» §¬»і ђІ ы°®єу
№«»у мє©ѕ»§ ®є¬т
У»¬ё±јж ым ®є¬ ©»®» ¬®»є¬»ј ©ђ¬ё Ѕєјіђ«і шпі№с
є№ф ђтЄтч єІј єІ¬є№±Іђ¬ ом шпр і№сє№ф ђтЄчт ъє¬ ©»®»
єІє»¬ё»¬ђ¦»ј ѕ§ °»І¬±ѕє®ѕђ¬±І» єІј ѕѕ±±ј °®»«®» єІј

ё»є®¬ ®є¬» ©»®» ®»Ѕ±®ј»ј ±І п®є °±ѕ§№®є°ё юсст кѕ±±ј
©є Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј єІј ѕ±¬ё єђјІ»§ ©»®» јђ»Ѕ¬»ј єє¬»® ±І»
ё±«® ±є ±ѕ»®Єє¬ђ±І °»®ђ±јт л±®¬ђЅєѕ єІј і»ј«ѕѕє®§
°±®¬ђ±І ©»®» јђ»Ѕ¬»ј єІј »®«іф ¬ђ«» йлн ©є
»¬ђіє¬»ј «ђІ№ ¬®ђ°»°¬ђј» ррфт ы»®«і єІј ¬ђ«»
ькйъы ©»®» єѕ± »¬ђіє¬»јт
О»«ґ¬ж ъ»«ѕ¬ ±є ¬ёђ ђІЄ»¬ђ№є¬ђ±І ђІјђЅє¬» ¬ёє¬
Ѕєјіђ«і °®±ј«Ѕ»ј ё§°»®¬»Іђ±Іе »®«і йлн ѕ»Є»ѕ
©»®» ђІёђѕђ¬»ј ©ёђѕ» ькйъы ѕ»Є»ѕ ©»®» ђІЅ®»є»јт
йІ¬є№±Іђ¬ ом «°®»№«ѕє¬»ј »®«і йлн ©ёђѕ» »®«і
хмй јђј І±¬ ё±© ђ№ІђєђЅєІ¬ ЅёєІ№»т лєјіђ«і ј»у
Ѕ®»є»ј Ѕ±®¬ђЅєѕ єІј і»ј«ѕѕє®§ йлн ѕ»Є»ѕ итк o нткф йти
o пто эсі№ ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ є Ѕ±і°є®»ј ¬± пртн o нф по o
н эсі№ ђІ Ѕ±І¬®±ѕ ®є¬т йІ¬є№±Іђ¬ ђІёђѕђ¬»ј і»ј«ѕѕє®§

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
НЫННСТ к

л к

йлн ¬± нтм o птп эсі№ єІј »єє»Ѕ¬ ©є ¬є¬ђ¬ђЅєѕѕ§
ђ№ІђєђЅєІ¬т л±®¬ђЅєѕ єІј і»ј«ѕѕє®§ ькйъы ѕ»Є»ѕ ©»®»
ђІЅ®»є»ј єІј »єє»Ѕ¬ ©є ¬є¬ђ¬ђЅєѕѕ§ ђ№ІђєђЅєІ¬ ш°жртрпчт
кѕ±±ј °®»«®» ©є ђІЅ®»є»ј ±І Ѕєјіђ«і єјіђІђ¬®єу
¬ђ±І єІј ё»є®¬ ®є¬» ©є ј»Ѕ®»є»јт йІ¬є№±Іђ¬ ом °®±у
ј«Ѕ»ј ѕ±©»®ђІ№ ±є ѕѕ±±ј °®»«®» ктм o нтм іір№т р»є®¬
®є¬» јђј І±¬ ЅёєІ№» ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§т ы»®«і °®±¬»ђІ ©»®»
ј»Ѕ®»є»ј ±І Ѕєјіђ«і ¬®»є¬і»І¬т л±®¬ђЅєѕ єІј і»ј«ѕѕє®§
мцй єІј ъцй ѕ»Є»ѕ ©»®» єѕ¬»®»јт лєјіђ«і ђІј«Ѕ»ј

ђІЅ®»є»ј »®«іф Ѕ±®¬ђЅєѕ єІј і»ј«ѕѕє®§ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є
Ѕєјіђ«і ш°жртрпчф ©ёђѕ» єІ¬є№±Іђ¬ јђј І±¬ °®±ј«Ѕ»
ђ№ІђєђЅєІ¬ ЅёєІ№» є Ѕ±і°є®»ј ¬± Ѕ±І¬®±ѕт
Э±ІЅґ«·±Іж ьё»» ®»«ѕ¬ ђІјђЅє¬» ¬ёє¬ Ѕєјіђ«і
ђ±І °®±ј«Ѕ» ё§°»®¬»Іђ±І єІј «°®»№«ѕє¬ђ±І ±є ькйъы
©ёђѕ» єІ¬є№±Іђ¬ ом ѕєЅє «Ѕё °ёє®ієЅ±ѕ±№ђЅєѕ °®±°»®у
¬ђ»т
ЯЅµІ±©ґ»ј№і»І¬ж эшлыь «°°±®¬ ђ ёђ№ёѕ§ є°у
°®»Ѕђє¬»јт

дЭЯЬу бжЬнЭЭЬ ЭаЯжЯЭл зЮ иаслбЭЯд лмЯмЭ зЮ анеЯж ЭксмакзЭсмЭ
еЭеЮкЯжЭ дбибЬл ЧТ КЧМОС
п

СтЮт Сґ»µ·«µф о КтНт Ъ·І·Іф п ЫтЧт Нґ±ѕ±¦ёїІ·Ії
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хІ¬·¬«¬» ±є ьё±¬±ѕ·±ґ±№§ ±є ¬ё» ъє¬·±Ієґ нЅєј»і§ ±є юЅ·»ІЅ» ±є о»ґє®«ф нЅєј»і·Ѕё»µє§є ой щ·Іµ ооррйоф о»ґє®«ф »у
іє·ґк »·мѕ·±ѕ»ґтѕєуІ»¬тѕ§л о о»ґє®«·±І ю¬є¬» ѐІ·Є»®·¬§ф °®тттюµ±®·І· мф щ·Іµф ооррлрф о»ґє®«т

ф»єј шшѕохч ђ ±І» ±є ¬ё» Ѕ±іі±І»¬ »ѕ»і»І¬ ©ёђЅё
Ѕ±І¬єіђІє¬» ¬ё» »ІЄђ®±Іі»І¬т йє¬»® ђІЅ±®°±®є¬ђ±І ±є
¬ёђ і»¬єѕ ѕ§ ±®№єІђі ђ¬ ђІј«Ѕ» ѕ®±єј ®єІ№» ±є °ё§ђу
±ѕ±№ђЅєѕ єІј ѕђ±Ѕё»іђЅєѕ ј§є«ІЅ¬ђ±Іф ђІЅѕ«јђІ№ ЅёєІ№»
¬®«Ѕ¬«®єѕує«ІЅ¬ђ±Ієѕ ¬є¬» ±є Ѕ»ѕѕ«ѕє® і»іѕ®єІ»т с¬ ђ
»¬єѕѕђё»ј ¬ёє¬ шѕох ђІј«Ѕ» ЅёєІ№» ђІ ¬ё» Ѕ±і°±ђ¬ђ±І
»®§¬ё®±Ѕ§¬» і»іѕ®єІ» °ё±°ё±ѕђ°ђјф єє¬¬§ єЅђј єІј
°®±¬»ђІф ёє ђІєѕ«»ІЅ» ±І ±і» і»іѕ®єІ» »І¦§і» єІј
ђІ¬»®є»®» ђІ °®±Ѕ»»ф ©ёђЅё є®» ®»№«ѕє¬»ј ѕ§ ЅєѕЅђ«іт
р±©»Є»®ф ¬ё» і±ѕ»Ѕ«ѕє®уі»іѕ®єІ» і»ЅёєІђі ±є ѕ»єј
»єє»Ѕ¬ є®» І±¬ Ѕѕ»є®т
я» ђІЄ»¬ђ№є¬»ј »єє»Ѕ¬ ±є ѕ»єј єЅ»¬є¬» ·І Є·¬®± ±І
°ё§ђЅєѕ ¬є¬» ±є ё«ієІ »®§¬ё®±Ѕ§¬» і»іѕ®єІ» ѕђ°ђј ѕ§
ѕђ°±°ёђѕђЅ єѕ«±®»Ѕ»І¬ °®±ѕ» пфкујђ°ё»І§ѕупфнфлуё»Ёє¬®ђ»І»
шмшрч єІј °ђІ ѕєѕ»ѕ пкуј±Ё§ѕу¬»є®є¬ шпкмычф плу
ђіђІ±Ё§ѕу°єѕіђ¬ђІђЅ єЅђј шлплчт
с¬ ©є ё±©І Єєѕ«» ±є ђІ¬»Іђ¬§ єІј ¬ё» ј»№®»» ±є
°±ѕє®ђ¦є¬ђ±І ±є мшр єѕ«±®»Ѕ»ІЅ» ёєј І± Ѕ±Іђј»®єѕѕ»
јђєє»®»ІЅ» є®±і Ѕ±І¬®±ѕ є±® і»іѕ®єІ» ђ±ѕє¬»ј є®±і
»®§¬ё®±Ѕ§¬» ¬®»є¬»ј п›м kх ±є ¬±ЁђІ є±® п ё±«® є¬ нйp лф
©ё»®»є є±® ђ±ѕє¬»ј і»іѕ®єІ» ¬®»є¬»ј о›пр kх ±є

ѕ»єј єЅ»¬є¬» ¬ё»» °є®єі»¬»® ђІЅ®»є»ј ѕ§ ор ы єІј пр
ы ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т с¬ ђ »Єђј»ІЅ» ¬ёє¬ і»іѕ®єІ» ѕђ°ђј іђу
Ѕ®±ЄђЅ±ђ¬§ ±є »®§¬ё®±Ѕ§¬» ®»ј«Ѕ»ј є¬ ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ѕ»єј
єЅ»¬є¬» ·І Є·¬®±т
ьё» ншъу°»Ѕ¬®«і ±є пкмы ј»і±І¬®є¬»ј ё»¬»®±№»у
І»ђ¬§ ±є іђЅ®±»ІЄђ®±Іі»І¬ ±є ѕєѕ»ѕ ®єјђЅєѕт лёєІ№» ±є
ншъу°»Ѕ¬®«і ©»®» »¬ђіє¬»ј ±І °±®¬ђ±І ±є і±®» і±у
ѕђѕ» ѕєѕ»ѕ ђІ ¬±¬єѕ °»Ѕ¬®«іт с¬ ©є ђІЅ®»є»ј ѕ§ пр ыт
ьё» і±¬ђ±І ±є є ншъу°®±ѕ» лпл ђІ №ё±¬ ©є Ѕѕ±» ¬±
ђ±¬®±°ђЅ ®±¬є¬ђ±Іф ¬ё»®»є±®» ђ¬ і±ѕђѕђ¬§ ©є »¬ђіє¬»ј
±І ¬ђі» ±є Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І ђ з отй прупр рр шёп с ёуп уп чпсоф
рр › ©ђј¬ё ±є Ѕ»І¬®єѕ Ѕ±і°±І»І¬ ђІ №є«»ф ё ф ё ›
єі°ѕђ¬«ј» ±є Ѕ»І¬®єѕ єІј ёђ№ёєђ»ѕј ѕђІ»ѓт с¬ ёєј є ¬»Іј
¬± ѕ» ђІЅ®»є»ј ©ђ¬ё ®ђђІ№ ±є ¬±ЁђЅ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іт
ьё» єђІјђІ№ ђІ ¬ё» °®»»І¬ ¬«ј§ ¬»¬ђє§ єѕ±«¬ ЅёєІ№»
±є °ё§ђЅєѕ ¬є¬» ±є і»іѕ®єІ» ѕђ°ђј є¬ »єє»Ѕ¬ ±є ѕ»єј
єЅ»¬є¬» ђІ Єђ¬®±т ьё» ђІЅ®»є» ±є мшр єѕ«±®»Ѕ»ІЅ» єІј
пкмы ншъу°є®єі»¬»® Ѕ±®®»°±Іј ¬± ј»Ѕ®»є» ±є іђу
Ѕ®±ЄђЅ±ђ¬§ ђІ є ј»»° ё§ј®±°ё±ѕђЅ ѕє§»® ±є і»іѕ®єІ»
ѕђ°ђјф ©ёђЅё іє§ ђІєѕ«»ІЅ» ±І є«ІЅ¬ђ±Ієѕ Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ
±є »®§¬ё®±Ѕ§¬»т

