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Н»·±І йт УЫМЯФ ЧСТН ЧТ ЧТЪФЯУУЯМЧСТ ЯТЬ
ЧУУЛТСФСЩЗ
ЖЧТЭ ЧТМЫОКЫТМЧСТ ЧТ МШЫ ЩЫТЫ ЫИРОЫННЧСТ СЪ ЧФуп ЯТЬ МТЪ ЯФРШЯ СЪ
УЯЭОСРШЯЩЫН ЪОСУ УЧЭЫ ЧТ РЫОЧТЯМЯФ НМЯЩЫН
ЯтЫт Я№«·ґї®ф УтЬт Фї¬®їф От Ш»®І?Іј»¦ф УтЯт Эїѕї/їф От Рї¬»ґ·І
щїѕ±®ї¬±®·± ј» чІЄ»¬·№їЅ·-І »І чІі«І±ґ±№3їф т»°ї®¬їі»І¬± ј» р·±ґ±№3їф фїЅ«ґ¬їј ј» ю«3і·Ѕїф ђыпът с·®Ѕ«·¬± уЅ±ґї®ф
с·«јїј ђІ·Є»®·¬ї®·їф ъ7Ё·Ѕ±ф ттфт сэ рмлпрт ууії·ґм ґї¬®їїо»®Є·ј±®т«ІїітіЁ

ђё» ®±ѕ» °ѕї§»ј ѕ§ ¦ђІЅ ђІ ¬ё» ђіі«І» §¬»і їІј ¬ё»
і»ЅёїІђі ¬ё®±«№ё ©ёђЅё ђ¬ і±ј«ѕї¬» јђЄ»®» є«ІЅу
¬ђ±І ёїЄ» ѕ»»І «ѕѓ»Ѕ¬ ±є ¬«ј§ є±® ј»Ѕїј»т єђІЅ ¬ї¬«
јђ®»Ѕ¬ѕ§ їєє»Ѕ¬ ¬ё» і±І±Ѕ§¬»уіїЅ®±°ёї№» Ѕ»ѕѕф ¬ёї¬
»Ѕ®»¬» ђІ¬»®ѕ»«єђІуп шьэупч їІј ¬«і±® І»Ѕ®±ђ єїЅ¬±®
їѕ°ёї шђяы їѕ°ёїчф їі±І№ ±¬ё»® Ѕ§¬±єђІ»т ђё»®» ђ
»Єђј»ІЅ» ¬ёї¬ ѕђ°±°±ѕ§їЅЅёї®ђј» шэѐёч ¬ђі«ѕї¬»ј °»у
®ђ°ё»®їѕ ѕѕ±±ј і±І±Ѕ§¬» є®±і °®»¬»®і ђІєїІ¬ ёїЄ» ї
ј»Ѕ®»ї»ј »Ѕ®»¬ђ±І ±є ьэуп їІј ђяы їѕ°ёїт
ѓ» ёїЄ» °®»Єђ±«ѕ§ ё±©І ¬ёї¬ ѕ±¬ё °ёї№±Ѕ§¬±ђ
їІј °ёї№±Ѕ§¬ђЅ і»¬їѕ±ѕђі ђІЅ®»ї» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ђІ
їІђіїѕ «°°ѕ»і»І¬»ј ©ђ¬ё ¦ђІЅт
ьэуп ёї і«ѕ¬ђ°ѕ» ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ їЅ¬ђЄђ¬ђ» їІј ђ ї ®»№«ѕї¬±®
±є ¬ё» ё±¬ ®»°±І» ¬± ђІє»Ѕ¬ђ±І їІј ђІѓ«®§т ю±І±І«Ѕѕ»ї®

°ёї№±Ѕ§¬» ї®» ¬ё» іїѓ±® ±«®Ѕ» ±є ьэупф ѕ«¬ їѕѕ ±¬ё»®
І«Ѕѕ»ї¬»ј Ѕ»ѕѕ ї®» Ѕї°їѕѕ» ±є °®±ј«ЅђІ№ ђ¬т ьэуп ђ ї °ѕ»ђ±¬®±у
°ђЅ і»јђї¬±® ±є ¬ё» ё±¬ ®»°±І» ¬± ђІє»Ѕ¬ђ±І їІј ђІѓ«®ђ±«
ђІ«ѕ¬ їІј ђ¬ Ѕ±±®јђІї¬» ¬ё» їЅ¬ђЄђ¬ђ» ±є ±¬ё»® Ѕ»ѕѕ їІј
Ѕ§¬±єђІ»тђяы їѕ°ёї ©ђ¬ё ьэуп »¬ ђІ і±¬ђ±І їІ ї®®ї§ ±є
°ї®їѕѕ»ѕ ђ№ІїѕђІ№ °ї¬ё©ї§ф ± »Ё°±«®» ±є Ѕ»ѕѕ їІј ¬ђ«»
¬± ђяы ®»«ѕ¬ ђІ ї і«ѕ¬ђ¬«ј» ±є ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ їЅ¬ђ±Іт ђё«
¦ђІЅ ђІ¬»®Є»І¬ђ±І ї¬ ¬ё» іїЅ®±°ёї№» ѕ»Є»ѕ Ѕ±«ѕј ёїЄ» ї
јђ®»Ѕ¬ їЅ¬ђ±І ±є ¬ё» і»І¬ђ±І»ј Ѕ§¬±єђІ» °®±ј«Ѕ¬ђ±Іт
ђ± є«®¬ё»® ¬«ј§ ¦ђІЅ »єє»Ѕ¬ ±І ¬ё» іїЅ®±°ёї№»
є«ІЅ¬ђ±Іф ©» ¬«јђ»ј ¬ё» ђІ¬»®ѕ»«єђІуп їІј ђяы їѕ°ёї
№»І» »Ё°®»ђ±І їІј °®±¬»ђІ °®±ј«Ѕ¬ђ±І ђІ °»®ђ¬±І»їѕ
іїЅ®±°ёї№» є®±і щшэщсЅ іђЅ» «°°ѕ»і»І¬»ј ©ђ¬ё
¦ђІЅ є®±і №»¬ї¬ђ±І ¬± ©»їІђІ№т
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щїѕ±®ї¬±·®» јђуЅ±уё±Ё·Ѕ±ґ±№·»н о чІ¬·¬«¬ чІ¬»®Ії¬·±Іїґ ј» я»Ѕё»®Ѕё» «® ґ» ч±І ъ7¬їґґ·Ї«»ф ђІ·Є»®·¬7 ј» я»·іф
сёїі°ї№І»уп®ј»ІІ»ф рэ прнлф лпккй я»·і Ѕ»ј»Ё оф ф®їІЅ»т

ш ¬ё» іїІ«єїЅ¬«®» ±є »іђЅ±Іј«Ѕ¬±® ¬»ЅёІ±ѕ±№§
«ђІ№ №їѕѕђ«і ЅїІ °®±ј«Ѕ» І»№ї¬ђЄ» Ѕ±І»Ї«»ІЅ» є±®
¬ё» »ІЄђ®±Іі»І¬ »°»Ѕђїѕѕ§ є±® їЇ«ї¬ђЅ »Ѕ±§¬»іф ђ¬ ђ
«»є«ѕ ¬± ї» їІј °®»јђЅ¬ ¬ё» °±¬»І¬ђїѕ ®ђє ±є №їѕѕђ«і
є±® їЇ«ї¬ђЅ їІђіїѕ ё»їѕ¬ё шъё»°»ђ«єф пччччт ыђё ђ ±І»
±є ¬ё» і±¬ ђі°±®¬їІ¬ ђІјђЅї¬±® ±є »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ Ѕ±Іу
¬їіђІї¬ђ±І ±є ©ї¬»® їІј ђ¬ ђіі«І±°ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ §у
¬»і ђ °ї®¬ђЅ«ѕї®ѕ§ »Іђ¬ђЄ» ¬± ©ї¬»® Ї«їѕђ¬§т ьІ ¬»®і ±є
»Ѕ±¬±ЁђЅ±ѕ±№ђЅїѕ ®ђє ї»і»І¬ф ©» ®»°±®¬»ј ё»®» ¬ё»
«ѕѕ»¬ёїѕ ђі°їЅ¬ ±є №їѕѕђ«і ±І ђіі«І» °ї®їі»¬»® ±є
Ѕї®°т ыђё ©»®» »Ё°±»ј ¬± ї «ѕѕ»¬ёїѕ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є
№їѕѕђ«і шЅё±»І ї уы ±є чф ё эълр ђІ Ѕї®°ч є±® чф ё±«®т
ё»ѕ»Ѕ¬»ј °ї®їі»¬»® ѕ»т№тф °ёї№±Ѕ§¬» єђѕѕђІ№ їЅ¬ђЄђ¬§ф
¬±¬їѕ °ѕїії ђіі«І±№ѕ±ѕ«ѕђІф °ѕїії ѕ§±¦§і» їЅ¬ђЄђу
¬§ф °ѕїії Ѕ»®«ѕ±°ѕїіђІ Ѕ±І¬»І¬ їІј ¬±¬їѕ °ѕїії °®±у
¬»ђІі ©»®» »Єїѕ«ї¬»ј ї¬ ртф тц їІј чф ё ±є »Ё°±«®»т ђё»
°ёї№±Ѕ§¬» єђѕѕђІ№ їІј °ѕїії ѕ§±¦§і» їЅ¬ђЄђ¬ђ» ©»®»

І±¬ єѕ¬»®»ј ѕ§ »Ё°±«®» ¬± №єѕѕђ«іт ь±¬єѕ °ѕєіє ђіі«у
І±№ѕ±ѕ«ѕђІ ©є ј»Ѕ®»є»ј єє¬»® ми ё »Ё°±«®»т л єі»
®»«ѕ¬ ©є ±ѕ»®Є»ј ђІ ѕ»Є»ѕ ±є ¬±¬єѕ °®±¬»ђІ ђІ °ѕєіє ±є
єђё »Ё°±»ј ¬± №єѕѕђ«і є®±і ом ё ±є »Ё°±«®» ©ёђѕ» ¬ё»
Ѕ»®«ѕ±°ѕєіђІ Ѕ±І¬»І¬ ©є ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§ ђІЅ®»є»ј є¬ ¬ё»
єі» ¬ђі»т ц»є«®»і»І¬ ±є ѕѕ±±ј №єѕѕђ«і Ѕ±І¬»І¬
ђІјђЅє¬»ј єІ »ѕ»Єє¬ђ±І ±є ¬ёђ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І єЅ®± і»¬єѕ
ђ±І ¬®»є¬і»І¬т уІ Ѕє» ±є єІ єЅ«¬» »ІЄђ®±Іі»І¬єѕ Ѕ±І¬єіу
ђІє¬ђ±І №єѕѕђ«і Ѕ±«ѕј ѕ» ђі°ѕђЅє¬»ј є єІ ђіі«І±°є¬ё±у
ѕ±№ђЅєѕ і»¬єѕ ђ±І ђІ єђёт ы«Ѕё єЇ«є¬ђЅ №єѕѕђ«і Ѕ±І¬єіу
ђІє¬ђ±І ±є Ѕє®° іє§ ђІј«Ѕ»ј єІ ђІєѕєііє¬±®§ °®±Ѕ»
©ё»®» ¬ё» І±І °»ЅђєђЅ ё«і±®єѕ ђіі«Іђ¬§ ё±«ѕј ѕ» ¬ё»
єђ®¬ ђіі«І» є«ІЅ¬ђ±І ±є єђё ђі°ѕђЅє¬»јт нёєІ№» ђІ
ђіі«І» °є®єі»¬»® ±ѕ»®Є»ј ®»єѕ»Ѕ¬»ј є ј»Ѕ®»є» ђІ єђё
ё»єѕ¬ё ш»т№т ђІєѕєііє¬±®§ ®»°±І»ч є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё
¬®»є«ѕѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±І єІј Ѕ±«ѕј ђІЅ®»є» ¬ё» »Іђѕђѕђ¬§ ±є
єђё ¬± °є¬ё±№»Іт
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ЧтКт Эё«®ђѕ±Єїф о КтФт Нёї®±І±Єїф пЗ«тЧт Ь®±¦ј±Єїф п ТтКт Ф»±І±Єї

я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» ±є ц·№ёґ§ э«®» р·±°®»°ї®ї¬·±Ін оя»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» ±є э«ґі±Ії®§ф ѐ¬т э»¬»®ѕ«®№ф я«·їт

ьё» «°»®±Ёђј» јђі«¬є» шышоф пн птплтптпч ѕ»у
ѕ±І№ ¬± ±Ёђјє¬ђ±Іу®»ј«Ѕ¬ђ±І »І¦§і» єІј ђ єѕ«ІјєІ¬ ђІ

єѕі±¬ єѕѕ °®±у єІј »«Ѕє®ђ±¬ђЅ Ѕ»ѕѕт ы«°»®±Ёђј» јђі«у
¬є» є®» є єєіђѕ§ ±є і»¬єѕѕ±°®±¬»ђІт ьё®»» Ѕѕє» ±є

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
НЫННСТ й

л и

ышо ёєЄ» ѕ»»І ј»Ѕ®ђѕ»јф »єЅё Ѕёє®єЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§ Ѕє¬єу
ѕ§¬ђЅ і»¬єѕ є¬ ¬ё» єЅ¬ђЄ» ђ¬»ф Ієі»ѕ§ н«фёІ › ышоф цІу
ышо єІј р»у ышот ышо ђ є є»§ »І¦§і» ±є єІ¬ђ±ЁђјєІ¬
§¬»і ±є Ѕ»ѕѕ ©ёђЅё ј»є»Іј Ѕ»ѕѕ є®±і ¬±ЁђЅ »єє»Ѕ¬ ±є
єЅ¬ђЄ» ±Ё§№»І °»Ѕђ»т ођѕєѕєІЅ» ѕ»¬©»»І °®±±ЁђјєІ¬
єІј єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ іє§ ѕ» є ®»є±І ±є ±Ёђјє¬ђЄ» јєіє№» ±є
Ѕ»ѕѕф єІј «¬ђѕђ¦є¬ђ±І ±є »Ё±№»І±« єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ іє§ ѕ»
«»є«ѕ є±® І±®ієѕђ¦є¬ђ±І ±є Ѕ»ѕѕ  і»¬єѕ±ѕђіт ьё»®» ђ є
»®ђ±« јєђ ¬± Ѕ±Іђј»® »Ё±№»І±« ышо є є °±©»®є«ѕ
°ёє®ієЅ±ѕ±№ђЅєѕ є№»І¬ єІј ±і» ¬§°» ±є ышо є®»
ђІ¬»ІђЄ»ѕ§ ђІЄ»¬ђ№є¬»ј є єІ єІ¬ђђІєѕєііє¬±®§ є№»І¬т
т±©»Є»®ф Ѕ±І¬®єјђЅ¬ђЄ» ®»«ѕ¬ єѕ±«¬ єІ¬ђђІєѕєііє¬±®§
»єє»Ѕ¬ђЄђ¬§ ±є Єє®ђ±« ¬§°» ышо »Ёђ¬ф єІј Ѕє«» ±є
¬ё»ђ® јђєє»®»І¬ єЅ¬ђ±І є®» І±¬ єІ±©Іт
я» ¬«јђ»ј ¬ё» Ѕ±і°є®є¬ђЄ» ђІєЅ¬ђЄє¬ђ±І єІј ¬®«Ѕу
¬«®єѕ ј»±®№єІђ¦є¬ђ±І ±є н«фёІуышо  є®±і ё«ієІ єІј
ѕ±ЄђІ» »®§¬ё®±Ѕ§¬»ф єІј ®»Ѕ±іѕђІєІ¬ ё«ієІ н«фёІу
ышоф °®±ј«Ѕ»ј є®±і ыєЅЅёє®±і§Ѕ» Ѕ»®»Єђђє» ѕ§ ё§у
°±Ѕёѕ±®ђ¬» шнѕшуу чф ©ёђЅё ђ ¬ё» ієђІ °®±±ЁђјєІ¬ є¬ ¬ё»

ѕ±Ѕ« ±є ђІєѕєііє¬ђ±Іт
ыієѕѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є нѕш› ш«° ¬± прр цч ђІу
ј«Ѕ»ј є І±¬ђЅ»єѕѕ» ђІєЅ¬ђЄє¬ђ±І ±є ѕышо ѕ«¬ ёышо
°®єЅ¬ђЅєѕѕ§ ©єІ~~¬ ђІєЅ¬ђЄє¬»јт ьё» ђІЅ®»є» ±є нѕш›
®»«ѕ¬»ј ђІ ј»Ѕ®»є» ±є јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І ®»ђј«єѕ єЅу
¬ђЄђ¬§ ±є ё«ієІ єІј ѕ±ЄђІ» »І¦§і»т ює®ђ±« »Іђ¬ђЄђ¬§
±є »І¦§і» ¬± єЅ¬ђ±І ±є нѕш› єѕ± Ѕ±Ієђ®і»ј ѕ§ »ѕ»Ѕ¬®±у
є±®»¬ђЅ єІєѕ§ђт ьё» јђєє»®»ІЅ» ±є ±Ёђјє¬ђЄ» ¬єѕђѕђ¬§ ±є
»І¦§і» іє§ ѕ» Ѕ±ІІ»Ѕ¬»ј ©ђ¬ё Єє®ђ±« єі±«І¬ ±є є®»»
Ѕ§¬»ђІ» ©ёђЅё є®» °®ђіє®§ ¬є®№»¬ є±® нѕш› ђІ °®±¬»ђІт
ьё» №®»є¬»® ®»ђ¬єІЅ» ±є ёышо ¬± ±Ёђјє¬ђЄ» єЅ¬ђ±І ±є
ё§°±Ѕёѕ±®ђ¬» іє§ ѕ» ®»ѕє¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» °®»»ІЅ» ±є ¬ё» н§
пппф ѕ»Ѕє«» і±јђєђЅє¬ђ±І ±є ё«ієІ »І¦§і» ѕ§ ђ±ј±єЅу
»¬єіђј» ђІЅ®»є» ¬ё» ±Ёђјє¬ђЄ» ѕєѕђѕђ¬§т у¬ ђ «№№»¬»ј
¬ёє¬ н§ ппп ђІ ё«ієІ »І¦§і» єЅ¬ђЄ»ѕ§ ®»єЅ¬ ©ђ¬ё
ё§°±Ѕёѕ±®ђ¬» єІј ¬ё« ¬ё» »єє»Ѕ¬ђЄ» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є
±ЁђјєІ¬ ®»єЅ¬ђІ№ ©ђ¬ё Ѕє¬єѕ§¬ђЅєѕѕ§ ђ№ІђєђЅєІ¬ ®»ђј«» ђ
ј»Ѕ®»є»јт ы± н§ ппп °ѕє§ є ®±ѕ» ±є єєѕ» ¬є®№»¬ є±®
ё§°±Ѕёѕ±®ђ¬» ђІ ё«ієІ ышо і±ѕ»Ѕ«ѕ»т

ОСФЫ СЪ УЫОЭЛОЗ ЧТ ФЧРЧЬ РЫОСИЧЬЯМЧСТ
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т»°ї®¬і»І¬ ±є сё»і·¬®§н о я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» ±є с±іі«І·¬§ ц»їґ¬ё їІј х»І»®їґ э®їЅ¬·Ѕ»ф ђІ·Є»®·¬§ ±є ш«±°·±ф этьт р±Ё
пкойф фчыуйропп ш«±°·±ф ф·ІґїІјт

ьё» »єє»Ѕ¬ ±є і»®Ѕ«®§ф Ѕ±°°»® єІј ђ®±І ±І ¬ё» І±Іу
»І¦§іє¬ђЅ ±Ёђјє¬ђ±І ±є хох єІј ¬ё» »І¦§іє¬ђЅ ±Ёђјєу
¬ђ±І ±є јђё§ј®±Ё§є«іє®ђЅ єЅђј ©»®» ђІЄ»¬ђ№є¬»јт ц»®у
Ѕ«®§ јђј І±¬ Ѕє«» І±Іу»І¦§іє¬ђЅ ±Ёђјє¬ђ±І ±є хох ѕ«¬
Ѕ±°°»® є°°»є®»ј ¬± єЅ¬ђЄє¬» °»®±Ёђјє» ѕ§ зныт я»
Ѕ±ІЅѕ«ј» ¬ёє¬ і»®Ѕ«®§ єІј і»¬ё§ѕі»®Ѕ«®§ ј± І±¬ јђ®»Ѕ¬у
ѕ§ Ѕє«» ±® °®±і±¬» ¬ё» І±Іу»І¦§іє¬ђЅ ®єјђЅєѕ °»®±Ёђу

јє¬ђ±І ±є ѕђ°ђј ѕ«¬ф ¬ёє¬ є ђі«ѕ¬єІ»±« »Ё°±«®» ¬±
Ѕ±°°»® єІј і»®Ѕ«®§ф ¬ё» є±®і»® Єђє єЅЅ»ѕ»®є¬ђ±І ±є ѕ±¬ё
»І¦§іє¬ђЅ єІј І±Іу»І¦§іє¬ђЅ °»®±Ёђјє¬ђ±Іф єІј ¬ё»
ѕє¬¬»® Єђє ¬ё» ђІёђѕђ¬ђ±І ±є №ѕ«¬є¬ёђ±І» °»®±Ёђјє»ф °®±у
і±¬» ѕђ°ђј °»®±Ёђјє¬ђ±І ђІ ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ §¬»іф єІј ¬ё«
іє§ °®±і±¬» ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є є¬ё»®±Ѕѕ»®±ђт

НЫФЫТЧЛУ шНЫч НМЯМЛН ЯТЬ ЧТЪФЯУУЯМЧСТ УЯОХЫОН ЧТ ЬЧНЫЯНЫН
ЧТЪФЛЫТЭЫЬ ЮЗ ЯЧО РСФФЛМЧСТ
п

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

п

р»¬ё»јї сё·ґј®»Іђ ц±°·¬їґф ппмк р«јї°»¬ф р»¬ё»јї ѐ¬тнн о п¬±і·Ѕ уІ»®№§ я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬»ф плол р«јї°»¬ ппмт этьтрт
млн н с»І¬®їґ ф±±ј я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬»ф плнй р«јї°»¬ф этьтрт нлн ц«І№ї®§т

¬ё» ђІЅђј»ІЅ» ±є єѕѕ»®№ђЅ єІј ®»°ђ®єу
¬±®§ јђ»є» є®» ђІЅ®»єђІ№ І±¬ ±Іѕ§ ђІ п«®±°»ф ѕ«¬ єѕѕ
±Є»® ¬ё» ©±®ѕјт ьё» °®»Єєѕ»І»Ѕ» ±є є¬ёіє ѕ®±ІЅёђєѕ»
®»іє®єєѕѕ§ ђІЅ®»є»ј ђІ т«І№є®§ ђіђѕє®ѕ§ ¬± п«®±°»єІф
±Є»®»є є ©»ѕѕ є ¬± ј»Є»ѕ±°ђІ№ Ѕ±«І¬®ђ»т т«І№є®ђєІ
±ђѕ ђ ѕ±© ђІ ы» єІј ы» ђІ¬єє» ђ ѕ±©»® ¬ёєІ ¬ё» ъ»Ѕ±іу
і»Іј»ј оєђѕ§ єѕѕ±©єІЅ»т
ш«®
©є ¬± ђІЄ»¬ђ№є¬» ¬ё» °±ђѕѕ» є±Ѕђє¬ђ±І
ѕ»¬©»»І ѕѕ±±ј ы» ¬є¬«ф ЅѕђІђЅєѕ §і°¬±і» єІј ђІу
єѕєііє¬ђ±І іє®є»® ђІ јђ»є» ¬®±І№ѕ§ ђІєѕ«»ІЅ»ј ѕ§
єђ® °±ѕѕ«¬ђ±Іт
є¬ёіє¬ђЅ Ѕёђѕј®»І шІккмчф єІј єј«ѕ¬
шІкончф єІј Ѕёђѕј®»І ©ђ¬ё єѕѕ»®№ђЅ ®ёђІђ¬ђ єІј ±® є¬±°ђЅ
ј»®іє¬ђ¬ђ шІкмрч ©»®» ђІЄ»¬ђ№є¬»јт ы» єІј ђіі«І»
°є®єі»¬»® ©»®» Ѕ±і°є®»ј ¬± ё»єѕ¬ё§ф є№» єІј »Ё

ієЅё»ј Ѕ±І¬®±ѕ шІпкипф Іокмкф Інкой ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§чт
ы» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ђІ »®§¬ё®±Ѕ§¬»ф ©ё±ѕ»
ѕѕ±±ј єІј °ѕєіє ©»®» ј»¬»®іђІ»ј ѕ§ є¬±іђЅ єѕ±®°у
¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§ шллычт с®єІ«ѕ±Ѕ§¬» ієЅ®±°ёу
є№» Ѕ±ѕ±ІђЅ ¬ђі«ѕє¬ђІ№ єєЅ¬±® шсцунырчф ђІ¬®єЅ»ѕѕ«ѕє®
єјё»ђ±І і±ѕ»Ѕ«ѕ» шунлц пч ѕ§ пхуылт
°є¬ђ»І¬ ©ђ¬ё Ѕё®±ІђЅ ®ёђІђ¬ђ єІј є¬±°ђЅ
ј»®іє¬ђ¬ђ ёєј °ѕєіє єІј ©ё±ѕ» ѕѕ±±ј ы» ѕ»Є»ѕ ђіђѕє®
¬± ¬ё» ё»єѕ¬ё§ Ѕёђѕј®»Іф ѕ«¬ ы» ђІ ¬ё»ђ® »®§¬ё®±Ѕ§¬»
ј»Ѕ®»є»јт л¬ёіє¬ђЅ Ѕёђѕј®»І ёєј ѕ» »®§¬ё®±Ѕ§¬» ы»
ш°йртррпч єІј ђІ єј«ѕ¬ є¬ёіє¬ђЅ ы» Ѕ±І¬»І¬ ђ№ІђєђЅєІ¬у
ѕ§ ј»Ѕ®»є»ј ђІ єѕѕ ѕѕ±±ј Ѕ±і°є®¬і»І¬ ш°йртррпчт ь±¬єѕ
у№п ђІЅ®»є»ј ђІ є¬ёіє¬ђЅ ђ®®»°»Ѕ¬ђЄ» ±є ¬ё» »Є»®ђ¬§
±є §і°¬±іт ор є±ѕј ђІЅ®»є» ±є у№п ёє ѕ»»І ±ѕ»®Є»ј
ђІ ¬є¬« є¬ёіє¬ђЅ«т сцуныр ѕ»Є»ѕ ђІЅ®»є»ј ђІ Ѕё®±ІђЅ

Н»·±І йт УЫМЯФ ЧСТН ЧТ ЧТЪФЯУУЯМЧСТ ЯТЬ ЧУУЛТСФСЩЗ

®ёђІђ¬ђ єІј є¬ёіє ђІ єЅ¬ђЄ» °ёє» ±є ¬ё» јђ»є»т
унлцуп Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ©є ёђ№ё»® ђІ ®ёђІђ¬ђ єІј є¬ёіє
°є¬ђ»І¬ ѕ«¬ ¬ё±» ©ђ¬ё »Є»®» Єђ®єѕ ђІє»Ѕ¬ђ±І ёєј є нрр
ы ђІЅ®»є» Ѕ±і°є®»ј ¬± Єєѕ«» ±є ё»єѕ¬ё§ Ѕёђѕј®»Іт
уІ
©» Ѕ±«ѕј є§ф ¬ёє¬ ђІ є¬±°ђЅ јђ»є»

л з

¬ё» ѕѕ±±ј ы» °є®єі»¬»® є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» »Є»®ђ¬§ ±є
ЅѕђІђЅєѕ §і°¬±і» єІј ©ђ¬ё єІ єѕ¬»®»ј §І¬ё»ђ ±є
ђіі«І» °®±¬»ђІф ђІєѕєііє¬ђ±І іє®є»®т
ьёђ ©±®є ©є «°°±®¬»ј ѕ§
¬ё» №®єІ¬ цђІђ¬®§ щ«ѕѕђЅ т»єѕ¬ё рнпсорррт

ЖЧТЭ ЫЪЪЫЭМН СКЫО ЧФупо ЩЫТЫ ЫИРОЫННЧСТ ЯТЬ ЧФупо РОСМЫЧТ
НЫЭОЫМЧСТ ЧТ УЧЭЫ УЯЭОСРШЯЩЫН
УтЬт Фї¬®їф ЯтЫт Я№«ђѕї®ф Хт Ш«іїІ»¦ф От Ш»®ІїІј»¦ф От Рї¬»ѕђІ
щїѕ±®ї¬±®·± ј» чІЄ»¬·№їЅ·-І »І чІі«І±ґ±№3їф т»°ї®¬їі»І¬± ј» р·±ґ±№3їф фїЅ«ґ¬їј ј» ю«3і·Ѕїф ђыпът с·®Ѕ«·¬± уЅ±ґї®ф
с·«јїј ђІ·Є»®·¬ї®·їф ъ7Ё·Ѕ±ф ттфт сэ рмлпрт ууії·ґм ґї¬®їїо»®Є·ј±®т«ІїітіЁ

ьё» Ѕ»ѕѕ ¬ёє¬ є°°»є® ¬± ѕ» і±¬ јђ®»Ѕ¬ѕ§ «Ѕ»°¬ђѕѕ»
¬± ¦ђІЅ і±ј«ѕє¬ђ±І ђ ¬ё» ієЅ®±°ёє№»ф ¬ёє¬ °®±ј«Ѕ» уху
поф єі±І№ ±¬ё»® і±І±єђІ»т м»Ѕє«» ухупо є°°»є® ¬±
°ѕє§ є Ѕ»І¬®єѕ ®±ѕ» ђІ є Єє®ђ»¬§ ±є ђіі«І±ѕ±№ђЅєѕ °®±Ѕ»у
»ф ђ¬ ђ Ѕ®ђ¬ђЅєѕѕ§ ђі°±®¬єІ¬ ¬± «Іј»®¬єІј ¬ё» ®»№«ѕє¬ђ±І
±є ђ¬ §І¬ё»ђ єІј ђ¬ і±ј«ѕє¬±®т
яђ¬ё ¬ёђ ђІ іђІјф ©» ¬«јђ»ј ¦ђІЅ «°°ѕ»і»І¬є¬ђ±І
»єє»Ѕ¬ шлрр і№схч ±Є»® ухупо »Ѕ®»¬ђ±І ѕ§ ъьущнъ єІј
пхуыл єє§ ђІ хщы єЅ¬ђЄє¬»ј °»®ђ¬±І»єѕ ієЅ®±°ёє№»
є®±і млхмсЅ іђЅ»ф є®±і №»¬є¬ђ±І ¬ё®±«№ё±«¬ °±¬©»єІу
ђІ№т ьё» ухупо »®«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І шпхуыл єє§

»Єєѕ«є¬» ¬ё» ј«єѕ »Ё°®»ђ±І ±є ¬ё» °йр є±®і єІј ¬ё»
°мр «ѕ«Іђ¬ч ©є ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§ ђІЅ®»є»ј ђІ ёІ ¬®»є¬»ј
іђЅ»ф №®±«° уу шк ©є ±ѕјф з ©є ёІ ¬®»є¬і»І¬чт ьё» ухупо
№»І» »Ё°®»ђ±І »Єєѕ«є¬»ј ѕ§ ъьущнъ шіъчлчф ё±©»ј
єІ ђІЅ®»є» ђІ іђЅ» №®±«° у шн ©є ±ѕјф к ©є ёІ ¬®»є¬і»І¬ч
єІј єІ птл є±ѕј ухупо іъчл »ѕ»Єє¬ђ±І ђІ іђЅ» №®±«° ууф
®»ѕє¬ђЄ» ¬± №®±«° у єІђієѕт
ъ»«ѕ¬ «№№»¬ ¬ёє¬ ¦ђІЅ єјіђІђ¬®є¬ђ±Іф Ѕє®»є«ѕѕ§
і±Іђ¬±®»јф Ѕ±«ѕј °±¬»І¬ђє¬» ¬ё» ё±¬ єѕђѕђ¬§ ¬± »ѕє ®»№у
«ѕє¬» і±І±єђІ» ѕђ±єЅ¬ђЄђ¬§ф ђІ ¬ёђ Ѕє» ѕ§ єІ ухупо
°±ђ¬ђЄ» і±ј«ѕє¬ђ±Іт

НМОСТМЧЛУ ЫЪЪЫЭМН СТ ФЧРЧЬ РЫОСИЧЬЯМЧСТ ЬЛЫ МС ЪЫЭФ ЯТЬ
ЯНЭСОЮЧЭ ЯЭЧЬ ЧТ ОЯМ НЗТЯРМСНСУЫН
Нт Уђѕѕ?ІуРѕїІ±ф ЦтЦт Щї®Ѕ3їф Ыт Уї®¬3І»¦уЮїѕѕї®3Іф Нт С®¬»№їуЩ«¬ђ7®®»¦ф ЦтФт Яѕѕ«7ф
ОтУт Ф?¦ї®±ф ЦтЪт ЫЅїІ»®±
т»°ї®¬і»І¬ ±є эёї®іїЅ±ґ±№§ їІј эё§·±ґ±№§ф ђІ·Є»®·¬§ ±є ії®ї№±¦їф ѐ°ї·Іт

ьё» ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ» ±є ¬ёђ ©±®є ©є ¬± ¬»¬ ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є
»Є»®єѕ ¬®±І¬ђ«і шы®ч Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ђІ ¬ё» ѕђ°ђј °»®±Ёу
ђјє¬ђ±І ђІђ¬ђє¬»ј ѕ§ р»нѕн єІј єЅ±®ѕђЅ єЅђј ђІ ®є¬ §Іє°у
¬±±ієѕ і»іѕ®єІ»т уІ єјјђ¬ђ±Іф ђ¬ ©є ¬»¬»ј ¬ё» Ѕ±іу
ѕђІє¬ђ±І ±є ы® ©ђ¬ё °ђІ±ѕђІ»ф єІ єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ ¬ёє¬ ®»ј«Ѕ»
»єєђЅђ»І¬ѕ§ ђ®±І і»јђє¬»ј ѕђ°ђј °»®±Ёђјє¬ђ±І ђІ ѕђ±ѕ±№ђу
Ѕєѕ і»іѕ®єІ»т лѕђЇ«±¬ ±є і»іѕ®єІ» ©»®» ђІЅ«ѕє¬»ј
є¬ нйfн ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±® єѕ»ІЅ» ±є »ђ¬ё»® р»нѕнф

єЅ±®ѕђЅ єЅђјф ы®нѕо єІј °ђІ±ѕђІ»т хђ°ђј °»®±Ёђјє¬ђ±І
©є »¬ђіє¬»ј ѕ§ і»є«®ђІ№ ієѕ±Іјђєѕј»ё§ј» шцолч
єІј муё§ј®±Ё§єѕє»Ієѕ шмутолч Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іт эІј»®
¬ё»» »Ё°»®ђі»І¬єѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±Іф ы® јђј І±¬ ёєЄ» ђ№ІђєђЅєу
¬ђЄ» ђІєѕ«»ІЅ» ±І ѕђ°ђј °»®±Ёђјє¬ђ±І ђІђ¬ђє¬»ј ѕ§ р»нѕн
єІј єЅ±®ѕђЅ єЅђјт ц±®»±Є»®ф ы® јђј І±¬ ђі°®±Є» ¬ё»
єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ єѕђѕђ¬§ ±є °ђІ±ѕђІ» є№єђІ¬ ђ®±ІуђІј«Ѕ»ј ѕђ°ђј
°»®±Ёђјє¬ђ±Іт

ЧУУЛТЫ РФЯНМЧЭЧМЗ ЯТЬ НЛЭЭЫННЪЛФ ЯЩЫЧТЩж ОСФЫ СЪ ЖТу
УЫМЯФФСМШЧСТЫЧТН шЧхЧЧчч ЯН ЮЧСФСЩЧЭЯФ ЯТЬ ЩЫТЫМЧЭ УЯОХЫО СЪ
ЧУУЛТСНЫТЫНЭЫТЭЫ
Ыт У±ЅЅё»№ђїІђф От ЩђїЅЅ±Іђф Тт Щї°ї®ђІђф Ут У«¦¦ђ±ѕђф Эт Эђ°®ђїІ±
чіі«І±ґ±№§ с¬®т шѐ»Ѕ¬т ы«¬®·¬·±Іф чіі«І·¬§ їІј п№»·І№ччф я»т т»°¬т чыяспф крпоп пІЅ±Іїф ч¬їґ§т ууії·ґм
»ті±ЅЅё»№·їІ·о·І®Ѕїт·¬

т»єѕ¬ё§ Ѕ»І¬»Іє®ђєІ јђєє»® є®±і є№»ј
ђІјђЄђј«єѕ є±® ¬ё»ђ® ±°¬ђієѕ і»¬єѕ±ѕђЅ Ѕ±і°»Іє¬ђ±І
єІј ђіі«І» ®»°±І» єІј є±® ¬ё» єѕђѕђ¬§ ¬± »єєђЅђ»І¬ѕ§
Ѕ±«І¬»® ¬ё» єѕ¬»®є¬ђ±І ±є ¬ё» ±Ёђјє¬ђЄ» ¬є¬« ¬§°ђЅєѕ ±є
є№»ђІ№т ьё» і±ѕ»Ѕ«ѕє® ѕєђ ±є «Ѕё »ЁЅ»°¬ђ±Ієѕђ¬§ ђ І±¬
Ѕѕ»є® §»¬т т±©»Є»®ф є °»Ѕђєѕ є»¬ ±є ¦ђІЅуѕ±«Іј і»¬єѕу
ѕ±¬ёђ±І»ђІ шёІуцьч шухууч »Ёђ¬ °ѕє§ђІ№ є Ѕ»І¬®єѕ ®±ѕ»

ѕ±¬ё ђІ ¦ђІЅу®»ѕє¬»ј Ѕ»ѕѕ ё±і»±¬єђ ј«®ђІ№ ±Ёђјє¬ђЄ»
¬®»ф ђІєѕєііє¬ђ±І єІј ђІ ђіі«І» ®»°±І»т
ьё» єђі ђ ¬± ј»і±І¬®є¬» ёІуць шухууч
ђІЄ±ѕЄ»і»І¬ ђІ ђіі«І±»І»Ѕ»ІЅ»т
щє®¬ђєѕ ё»°є¬»Ѕ¬±і§сѕђЄ»® ®»№»І»®є¬ђ±І
ш°тЁч ђ №±±ј і±ј»ѕ ¬± ¬«ј§ Ѕ±І¬єІ¬ ±Ёђјє¬ђЄ» ¬®»
єІј ђІєѕєііє¬ђ±І ѕ»Ѕє«» ёђ№ё ёІуць шухуучч є®»

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
НЫННСТ й

к р

°®»»І¬ ђІ §±«І№ ®є¬ ј«®ђІ№ ѕђЄ»® ®»№»І»®є¬ђ±Іт ьё»®»є±®»ф
©» ёєЄ» є°°ѕђ»ј ¬ёђ і±ј»ѕ ¬± §±«І№ф ±ѕј єІј Є»®§ ±ѕј
іђЅ» шіђіђЅєђІ№ ¬ё»» ѕє¬¬»® ё«ієІ Ѕ»І¬»Іє®ђєІччт хђЄ»®
цьіъчл шъьущнъчч єІј ѕђЄ»® чф Ѕ»ѕѕ єЅ¬ђЄђ¬§ шлпн®
ђІЅ±®°±®є¬ђ±І «ђІ№ ѐлн Ѕ»ѕѕ є ¬є®№»¬чч ©»®» ¬»¬»јт
л¬ ми ё є®±і °тЁф §±«І№ єІђієѕ «єє»®
Ѕ±Іјђ¬ђ±І ђіђѕє® ¬± є№»ђІ№ф є цьіъчл єІј чф Ѕ»ѕѕ
єЅ¬ђЄђ¬§ є®» Ѕ±ІЅ»®І»јт ц»¬єѕ±ѕђЅ Ѕ®«ј» ¦ђІЅ ѕєѕєІЅ» ђ
І»№є¬ђЄ» є¬ ¬ђі» р ёт ђІ ±ѕј іђЅ» ђІјђЅє¬ђІ№ ¦ђІЅ ѕ±т л¬
¬ђі» р ётф І± ђ№ІђєђЅєІ¬ јђєє»®»ІЅ» є®» ј»¬»Ѕ¬єѕѕ» ђІ ѕђЄ»®
цьіъчл ѕ»¬©»»І ±ѕј єІј Є»®§ ±ѕј іђЅ»т о®єіє¬ђЅ
јђєє»®»ІЅ» »і»®№» є¬ ми ё єє¬»® °тЁт ю»®§ ±ѕј іђЅ»
јђ°ѕє§ цьіъчл єІј ђіі«І» °є¬¬»®І ј«®ђІ№ ѕђЄ»® ®»у
№»І»®є¬ђ±І ђіђѕє® ¬± ¬ёє¬ ±ѕ»®Є»ј ђІ §±«І№уєј«ѕ¬ єІђу
ієѕт уІ Ѕ±І¬®є¬ф ±ѕј іђЅ» јђ°ѕє§ ¬ё» єі» Єєѕ«» ±ѕу
»®Є»ј є¬ ¬ђі» рт ч»№є¬ђЄ» Ѕ®«ј» ¦ђІЅ ѕєѕєІЅ» ђ єѕ©є§
є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё ёђ№ё цьіъчл єІј ј»°®»»ј ѕђЄ»® чф

Ѕ»ѕѕ єЅ¬ђЄђ¬§ єє¬»® °тЁт ьёђ °ё»І±і»І±І ђ Ѕ±®®»ѕє¬»ј
©ђ¬ё »ІёєІЅ»ј Ѕ±®¬ђЅ±¬»®±І» єІј ухук єє¬»® °тЁт
н±І¬єІ¬ ¬®»ф Єђє Ѕ±®¬ђЅ±¬»®±І»
єІј ухукф °®±Є±є» ¦ђІЅ ѕ± є®±і ¬ё» ѕ±ј§ єІј ј®ђЄ»
ць ¬± ¬»єѕ Ѕ»ѕѕ«ѕє® ¦ђІЅ ®»і±ЄђІ№ є®»» ¦ђІЅ ђ±І є±®
ѕђЄ»® чф Ѕ»ѕѕ єЅ¬ђЄђ¬§т эІ»Ё°»Ѕ¬»ј јє¬є ђІ Є»®§ ±ѕј іђЅ»
«№№»¬ ¬ё§і« І»Ѕ»є®§ є±® ђіі«Іђ¬§ ј«®ђІ№ »є®ѕ§
ј»Є»ѕ±°і»І¬ф ѕ«¬ І±¬ ђІ є№»ђІ№ф є ¬ё» »Ё¬®є¬ё§іђЅ ьу
Ѕ»ѕѕ °є¬ё©є§ ђ ј»¬»®іђІєІ¬ ђІ ±ѕј іђЅ»т р±ѕѕ±©ђІ№ ¬ёє¬ф
ёІуць шухуучч ё±і»±¬єђ №®єІ¬ ђіі«І» °ѕє¬ђЅђ¬§
єІј ѕ±І№»Єђ¬§ф ®є¬ё»® ¬ёєІ ¬ё» ¬ё§і«т шІ ¬ё» ±¬ё»® ёєІјф
±ѕј іђЅ» №®єє¬»ј ©ђ¬ё І»±Іє¬єѕ ¬ё§і« јђ°ѕє§ І± °®±у
ѕ±І№»ј «®ЄђЄєѕт ьё»®»є±®»ф є ©»ѕѕ Ѕ±І»®Є»ј ђІ¬»®°ѕє§
ѕ»¬©»»І ёІуць шухууч єІј »Ё¬®є¬ё§іђЅ ьуЅ»ѕѕ °є¬ёу
©є§ф ®є¬ё»® ¬ёєІ ¬ё§і« є«ІЅ¬ђ±Ієѕђ¬§ф ђ ђІЄ±ѕЄ»ј ђІ
«ЅЅ»є«ѕ є№»ђІ№т ьёђ »І¬ђ¬ѕ» ёІуць шухууч І±Є»ѕ
ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ єІј №»І»¬ђЅ іє®є»® ±є ђіі«І±»І»Ѕ»ІЅ»т

ОШЫТЧЛУ ЭФЛНМЫО ЭСУРСЛТЬН ЧТ МШЫ УЯЧТМЫТЯТЭЫ СЪ МШЫ ОЮЭ
ОЫЬСИ НМЯМЫ
ЧтЧт Рї¬їѕїєёф ТтЧт Нё¬»і»Іє±ф СтРт Юї§јїѕф ЯтКт Нё¬»і»Іє±
тІ·»°®±°»¬®±Єµ ыї¬·±Іїґ ђІ·Є»®·¬§ф р±ї®ј ±є р·±°ё§·Ѕ їІј р·±Ѕё»і·¬®§ф пн ыї«µ±Є·§ ѕ§у¬®тф тІ·»°®±°»¬®±Єµ млрлрф
ђµ®ї·І»т

лЅЅ±®јђІ№ ¬± ±«® ®»Ѕ»І¬ ђІЄ»¬ђ№є¬ђ±І ±і» ѕђІ«Ѕѕ»є®
®ё»Іђ«і Ѕ±і°±«Іј ©ђ¬ё є Ї«єј®«°ѕ» і»¬єѕуі»¬єѕ ѕ±Іј
ѕђє» ъ»ошђуннтйншшчмнѕо шуч ±® ъ»ошслмлчонѕк шууч ®»у
Є»єѕ»ј єѕђѕђ¬§ ¬± ¬єє» °є®¬ ђІ ѕђ±Ѕё»іђЅєѕ ®»ју±Ёђјє¬ђЄ»
°®±Ѕ»»т ьё»®»є±®» ѕђ°ђј °»®±Ёђјє¬ђ±І шщшхч ђІ¬»Іђ¬§
єІј ¬©± ј»є»ІЅ» »І¦§і §¬»іи «°»®±Ё§јђі«¬є»
шышоч › Ѕє¬єѕє» шнльч єІј №ѕ«¬є¬ёђ±І»у°»®±Ёђјє» шсщч
› №ѕ«¬є¬ёђ±І»у®»ј«Ѕ¬є»ш съч ©»®» »ЁєіђІ»ј ј«®ђІ№ ®»ј
ѕѕ±±ј Ѕ»ѕѕ шъмнч ¬®»є¬і»І¬ ©ђ¬ё Ѕ±і°±«Іј у єІј уу ђІ
Єђ¬®± шпуё ђІЅ«ѕє¬ђ±І ©ђ¬ё пр›м › пр›по цч єІј ђІ ЄђЄ± ±І
®є¬т у ёє ј»і±І¬®є¬»ј ¬®±І№ єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ »єє»Ѕ¬ ©ђ¬ё
щшх ђІёђѕђ¬ђ±І ±І пл›нлы шієЁђієѕ »єє»Ѕ¬ ©є є±«Іј є±®

пруи ц Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іч ©ёђѕ» Ѕ±і°ѕ»Ё уу ђІёђѕђ¬»ј щшх
±Іѕ§ ђІ ¬ё» ®єІ№» ±є ѕ±© Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І шпр›пр › пр›по цчт
ьё»» ®»«ѕ¬ °®±і°¬»ј ±«® ђІЄ»¬ђ№є¬ђ±І ¬± »ѕ«Ѕђјє¬» ¬ё»
і»ЅёєІђі ±є єЅ¬ђ±І ±є Ѕ±і°±«Іј у єІј уу ±І »І¦§і
єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ §¬»іт ш«® јє¬є ё±©»ј ¬ёє¬ Ѕ±і°±«Іј
уј»Ѕ®»є»ј єЅ¬ђЄђ¬§ ±є ышоф нльф сщ єІј съ ©ё»®»є
Ѕ±і°±«Іј уу јђјІђ¬ ђІєѕ«»ІЅ» ±І ышоф ѕ«¬ јђіђІђІ»ј сщ
єЅ¬ђЄђ¬§ єІј Ѕ±Іђј»®»ѕ§ ¬ђі«ѕє¬»ј нль єІј съ єЅ¬ђЄђ¬§т
ьё«ф ђ¬ »»і ¬ёє¬ Ѕ±і°±«Іј у ЅєІ ѕ» «»ј є єІ »єє»Ѕ¬ђЄ»
ЅєЄ»Іј»® ±є є®»» ®єјђЅєѕ ©ђ¬ё »»І¬ђєѕ ђІєѕ«»ІЅ» ±І
»І¦§і» єЅ¬ђЄђ¬§ ±І «ѕ¬®є¬» ѕ»Є»ѕ ©ёђѕ» Ѕ±і°±«Іј уу ёє
ё±©»ј Ѕ»®¬єђІ »І¦§іє¬ђЅ і±ј«ѕє¬ђ±І °®±°»®¬ђ»т

ТСТуНРЫЭЧЪЧЭ ЯТЬ НРЫЭЧЪЧЭ ЧУУЛТЫ ОЫНРСТНЫ ЯФМЫОЯМЧСТН ЧТ
УЯЩТЫНЧЛУ ЬЫЪЧЭЧЫТЭЗж ЫИРЫОЧУЫТМЯФ ЬЯМЯ
п
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п

сяыцф ђІ·¬7 ъїґїј·» ъ7¬їѕ±ґ·Ї«» »¬ ъ·Ѕ®±І«¬®·і»І¬ф чыяп ёё»·Ёф ф®їІЅ»н о фїЅ«ґ¬§ ±є ѓ»¬»®·Ії®§ ъ»ј·Ѕ·І»ф т»°ї®¬і»І¬
±є ѓ»¬»®·Ії®§ э®»Є»І¬·±І їІј чіі«І±ґ±№§ф є®±Ѕґї©ф э±ґїІјт

цє№І»ђ«і шц№ч °ѕє§ єІ »»І¬ђєѕ ®±ѕ» ђІ є«Іјєі»Іу
¬єѕ Ѕ»ѕѕ«ѕє® ®»єЅ¬ђ±І єІј ђ¬ ©є ®»Ѕ±№Іђ¦»ј ¬ёє¬ ц№
ј»єђЅђ»ІЅ§ »Ё»®¬ ј»ѕ»¬»®ђ±« Ѕ±І»Ї«»ІЅ» ±І ¬ё» ђіу
і«І» §¬»іт ьё» єђі ±є ±«® ¬«јђ» ©є ¬± ј»¬»®іђІ»
єѕ¬»®є¬ђ±І ±є ¬ё» ђіі«І» ®»°±І» ј«» ¬± ц№ ј»єђЅђ»ІЅ§
єІј ¬± °®»Ѕђ» і»ЅёєІђі є¬ ¬ё» ±®ђ№ђІ ±є ¬ё»» єѕ¬»®у
є¬ђ±Іт пЁ°»®ђі»І¬єѕ ц№ ј»єђЅђ»ІЅ§ ђІ ®є¬ ђІј«Ѕ» єє¬»®
є»© јє§ Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ ђІєѕєііє¬±®§ §Іј®±і» ђІЅѕ«јђІ№
ђІЅ®»є» ђІ °ѕєіє ѕ»Є»ѕ ±є ухук єІј »Є»®єѕ єЅ«¬» °ёє»
°®±¬»ђІт ьё» °ёє№±Ѕ§¬ђЅ Ѕ»ѕѕ є®±і ј»єђЅђ»І¬ ®є¬ °®»»І¬
Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ ±є єЅ¬ђЄє¬»ј Ѕ»ѕѕ шђІЅ®»є» ђІ ®»°ђ®є¬±®§
ѕ«®¬ єІј °ёє№±Ѕ§¬ђЅ єЅ¬ђЄђ¬§ч єІј ¬ё»ђ® ®»°±І» ¬± ђіу

і«І» ¬®» ђ »ЁєЅ»®ѕє¬»јт шІ ¬ё» ±°°±ђ¬»ф ђІЅ®»єђІ№
Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є »Ё¬®єЅ»ѕѕ«ѕє® ц№ ®»ј«Ѕ» ¬ё» ®»°±І» ±є
®є¬ єІј ё«ієІ °ёє№±Ѕ§¬ђЅ Ѕ»ѕѕ ¬± ¬ё» ђіі«І» ¬®»т ьёђ
°±ђІ¬ ±«¬ ±І ¬ё» °±¬»І¬ђєѕ ѕ»І»єђЅђєѕ єІ¬ђуђІєѕєііє¬±®§
®±ѕ» ±є °ёє®ієЅ±ѕ±№ђЅєѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ц№т ьё» °®±у
°±»ј і»ЅёєІђі є±® ¬ё» єЅ¬ђЄє¬ђ±І ±є °ёє№±Ѕ§¬ђЅ Ѕ»ѕѕ
ђІЄ±ѕЄ» єІ єѕІ±®ієѕ нє ёєІјѕђІ№ ђІј«Ѕ»ј ѕ§ »Ё¬®єЅ»ѕѕ«у
ѕє® ц№ ј»°®»ђ±Іт ц±®»±Є»®ф ®»«ѕ¬ ђІ ц№уј»єђЅђ»І¬ ®є¬
є»ј є І±®ієѕ ±® ѕ±©унє јђ»¬ «№№»¬ ¬ёє¬ ¬ё» °®±ђІєѕєіієу
¬±®§ »єє»Ѕ¬ ±є ц№ ј»єђЅђ»ІЅ§ ђ ¬ё» Ѕ±І»Ї«»ІЅ» ±є є
®»ј«Ѕ»ј »Ё¬®єЅ»ѕѕ«ѕє® ц№охснєох єІ¬є№±Іђі ®»«ѕ¬ђІ№
ђІ єІ ђІЅ®»є»ј ђІ¬®єЅ»ѕѕ«ѕє® є®»» нєох Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іт ьё»

Н»·±І йт УЫМЯФ ЧСТН ЧТ ЧТЪФЯУУЯМЧСТ ЯТЬ ЧУУЛТСФСЩЗ

ѕ±© Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ц№ф ©ёђЅё ѕ»єј ¬± ¬ё» ђІєѕєіієу
¬ђ±Іф Ѕ±«ѕј ѕ» ®»ѕє¬»ј ¬± »Є»®єѕ °є¬ё±ѕ±№ђЅєѕ Ѕ±І»Ї«»ІЅу
» ±ѕ»®Є»ј ј«®ђІ№ ¬ёђ ј»єђЅђ»ІЅ§ ђт»т »ЁєЅ»®ѕє¬»ј ®»у
°±І» ¬± ¬ё» ђіі«І» ¬®»ф ё§°»®ѕђ°»іђє єІј Ѕє®јђ±у
ЄєЅ«ѕє® јєіє№»т ы»Є»®єѕ єѕ¬»®є¬ђ±І ±є °»ЅђєђЅ ђіі«Іђу
¬§ ©»®» єѕ± ®»Ѕ±®ј»ј ђІ ц№уј»єђЅђ»І¬ єІђієѕ ђт»т єЅЅ»ѕу
»®є¬»ј ¬ё§і« ђІЄ±ѕ«¬ђ±Іф ®»ј«Ѕ»ј °»ЅђєђЅ у№л °®±ј«Ѕу

к п

¬ђ±І ѕ§ ђІ¬»¬ђІєѕ і«Ѕ±єт уІ «ііє®§ф ђ¬ є°°»є® є®±і
¬ё»» »Ё°»®ђі»І¬єѕ јє¬є ¬ёє¬ ц№ ј»єђЅђ»ІЅ§ ђІ »є®ѕ§ ¬є№»
ђІј«Ѕ» єІ єЅ«¬» °ёє» ®»°±І» ©ђ¬ё єЅ¬ђЄє¬ђ±І ±є І±Іу
°»ЅђєђЅ ђіі«І» ј»є»І» §¬»іт ує °®±ѕ±І№»јф ¬ёђ ј»єђу
Ѕђ»ІЅ§ Ѕ±«ѕј Ѕ±І¬®ђѕ«¬» ¬± »Ёёє«¬ђІ№ °ёє№±Ѕ§¬ђЅ Ѕ»ѕѕ
єЅ¬ђЄђ¬§т у¬ єѕ± є°°»є® ¬ёє¬ ц№ ј»єђЅђ»ІЅ§ ®є°ђјѕ§ єєє»Ѕ¬
ђіі«І» Ѕ»ѕѕ ђІЄ±ѕЄ»ј ђІ ¬ё» °»ЅђєђЅ ђіі«Іђ¬§т

НЫФЫТЧЛУф ЖЧТЭ ЯТЬ УЯЩТЫНЧЛУ њ ЫННЫТМЧЯФ ЭСУРСТЫТМН СЪ МШЫ
ЯТМЧСИЧЬЯТМ НЗНМЫУ
Рт Шѕ&ѕђєф Фт С°ѕ¬±Є?ф Цт Эёїѕ±«°єїф Ут К»ѓЄ±ј±Є?
э«®µ§І» ъ·ґ·¬ї®§ ъ»ј·Ѕїґ пЅїј»і§ф !(#"#&%$' плйлф лрр рп ц®їј»Ѕ ш®?ґ±Є7ф с¦»Ѕё я»°«ѕґ·Ѕт

ьё» н¦»Ѕё ъ»°«ѕѕђЅ ®єІє єі±І№ ¬ё» Ѕ±«І¬®ђ» ©ђ¬ё
ёђ№ё»¬ °®»Єєѕ»ІЅ» ±є ј§ѕђ°±°®±¬»ђІє»іђє єІј Ѕє®јђ±у
ЄєЅ«ѕє® јђ»є» шнюочт л є Єєѕђј ¬±±ѕ ђІ ¬ё» °®ђіє®§
°®»Є»І¬ђ±І ±є ¬ё» нюо ¬ё» є«¬ё±® Ѕ±Іђј»® ¬ё» і±Іђ¬±®у
ђІ№ ±є ¬ё» »ѕ»Ѕ¬»ј Ѕ±і°±І»І¬ шђІЅѕ«јђІ№ і»¬єѕ ђ±І єІј
Єђ¬єіђІч ±є єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ §¬»і ђІ ¬ё» ±®№єІђіт
ьё» ¬«ј§ ©є Ѕє®®ђ»ј ±«¬ є±Ѕ«»ј ±І і±Іђ¬±®ђІ№ ±є
¬ё» ё»єѕ¬ё ¬є¬» ђІ °»®±ІІ»ѕ ±є ¬ё» н¦»Ѕё ъ»°«ѕѕђЅ
ъ»Ѕ«» рђ®» м®ђ№єј»т уІ ¬ё» °®±ѓ»Ѕ¬ ¬ё»®» ©»®» ђІЄ±ѕЄ»ј
знн ё»єѕ¬ё§ Є±ѕ«І¬»»®т ы»ѕ»Ѕ¬»ј єІ¬ё®±°±і»¬®ђЅєѕ єІј
ѕђ±Ѕё»іђЅєѕ °є®єі»¬»® шђІЅѕ«јђІ№ ы»ф ёІ єІј ц№ »у
®«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іч ©»®» ±ѕ»®Є»јт
ьё» ®»«ѕ¬ Ѕ±І¬®ђѕ«¬» ¬± ђІє±®іє¬ђ±І єѕ±«¬ І±®ієѕ Єєѕу
«» ±є »®«і іє№І»ђ«іф ¦ђІЅ єІј »ѕ»Іђ«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І
ђІ н¦»Ѕё °±°«ѕє¬ђ±Іт ц»єІ »®«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ц№ ©є
ртипк o ртрлй іі±ѕсѕф ¬ёє¬ ±є ёІ ©є питол o офлм і±ѕсѕ єІј
і»єІ ы» »®«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ©є ртиро o ртпм і±ѕсѕт ьё»
јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ±є ц№ф ёІ єІј ы» »®«і ѕ»Є»ѕ ђІ »ЁєіђІ»ј
°±°«ѕє¬ђ±І №®±«° є°°®±єЅё»ј І±®ієѕ јђ¬®ђѕ«¬ђ±Іт
уІ ¬ё» і±Іђ¬±®»ј №®±«°ф ¬ё» єЄ»®є№» »®«і Ѕ±ІЅ»Іу
¬®є¬ђ±І ±є ц№ єІј ы» ё±©»ј є ¬»Іј»ІЅ§ ¬±©є®ј ѕ±©»®

Єєѕ«» ±є ±уЅєѕѕ»ј °ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕ ®єІ№»ф ё±©»Є»®ф ¬ё»§
Ѕ±®®»°±Іј»ј ©ђ¬ё ±¬ё»® єђІјђІ№ ©ђ¬ёђІ ¬ё» н¦»Ѕё °±°у
«ѕє¬ђ±Іт ьё» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ёІ Ѕ±®®»°±Іј»ј ©ђ¬ё
Ѕ±іі±Іѕ§ «»ј І±®ієѕ Єєѕ«»т ьё» Ѕ±ІЅ»°¬ ±є ¬ё» ¬«ј§
ієј» ђ¬ °±ђѕѕ» ¬± ®»Є»єѕ ®»ѕє¬ђ±І ѕ»¬©»»І ¬ё» »®«і
ц№ф ёІф ы» ѕ»Є»ѕф єІј ¬ё» є№» ±® ѕђ±Ѕё»іђЅєѕ єІј
єІ¬ё®±°±і»¬®ђЅєѕ °є®єі»¬»® ©ёђЅё є®» №»І»®єѕѕ§ «»ј
є ®ђє ђІјђЅ» ±є Ѕє®јђ±ЄєЅ«ѕє® јђ»є»т ч± ¬є¬ђ¬ђЅєѕѕ§
ђ№ІђєђЅєІ¬ ®»ѕє¬ђ±І єі±І№ ¬ё» є№» ±є »ЁєіђІ»ј «ѕѓ»Ѕ¬
єІј ¬ё»ђ® »®«і ц№ф ёІ єІј ы» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ©»®»
°®±Є»јт ы¬є¬ђ¬ђЅєѕѕ§ ђ№ІђєђЅєІ¬ І»№є¬ђЄ» Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І
©»®» ®»Є»єѕ»ј є±® ®»ѕє¬ђ±І єі±І№ ёІ »®«і Ѕ±ІЅ»І¬®єу
¬ђ±І єІј Ѕё±ѕ»¬»®±ѕ»іђє ш° ртрлч єІј ¬®ђєЅ§ѕ№ѕ§Ѕ»®у
±ѕ»іђє ш° ртрпчт тђ№ё ђІЅђј»ІЅ» ±є ¬ё» ±ѕ»ђ¬§ єІј
±Є»®©»ђ№ё¬ ђІ »ЁєіђІ»ј °±°«ѕє¬ђ±І №®±«° °®±і°¬»ј ¬±
»Єєѕ«є¬ђ±І ±є ц№ф ёІ єІј ы» є¬«®є¬ђ±І ђІ «ѕѓ»Ѕ¬
Ѕѕєђєђ»ј ¬± м мцу шѕ±ј§ іє ђІј»Ёч Ѕє¬»№±®ђ»т ц№
Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ё±©»ј ¬ё» ¬»Іј»ІЅ§ ¬± ј»Ѕ®»є» ©ђ¬ё
ёђ№ё»® мцуф ©ёђѕ» ѕ§ ёІ єІј ы» »®«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ¬ё»
¬»Іј»ІЅ§ ¬± ђІЅ®»є» ђІ ёђ№ё»® мцу Ѕє¬»№±®ђ» ©є є±«Іјт
ч± ¬є¬ђ¬ђЅєѕ ђ№ІђєђЅєІЅ» ±є ¬ё»» ЅёєІ№» ©є °®±Є»јт
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т»°ї®¬їі»І¬± ј» р·±Ї«3і·Ѕїф фїЅ«ґ¬їј ј» с·»ІЅ·їн о ц±°·¬їґ сґ3І·Ѕ± ђІ·Є»®·¬ї®·±ф ђІ·јїј ј» ц»і±ј·?ґ··ф ђІ·Є»®·јїј
ј» ѓїґґїј±ґ·јф ѐ°ї·Іт

ц»¬єѕѕ±¬ђ±І»ђІ ђ є °®±¬»ђІ» ±є ѕ±© і±ѕ»Ѕ«ѕє® ©»ђ№ё¬т
м»¬©»»І кррр ¬± зррр јєѕ¬±ф ©ёђЅё ёє ієІ§ «ѕ°ёђј®ђѕ
№®±«°ф ј«» ¬ё» ёђ№ё Ѕ±ІЅ»І¬®єЅђ±І ђІ Ѕ§¬»ђІ»ф ђ¬ ђ ђІј«Ѕ»ј
ѕ§ і»¬єѕ ѕђє» ц»®Ѕ«®§ф н±°°»®ф ыђѕЄ»® ёђІЅ єІј нєјіђ«Іф
ѕ»Ѕє«» ±є ¬ё»і ёє є ј»¬±ђєђєІ¬ є«ІЅ¬ђ±І ј«» ¬ё» °®±°ђ»®¬§
¬± ѕђІє ¬±ЁђЅ і»¬єѕ єІј єѕ± є¬ ¬ё» єі» ¬ђі» ђІёђЄ» ¬ё» є®»»
®єјђЅєѕ Ѕє¬єѕ§Ѕ»ј ѕ§ і»¬єѕ ј»Є»ѕ±°і»І¬ є ®±ѕѕ єІ¬ђ¬±ЁђЅт
ц»¬єѕѕ±¬ёђ±І»ђІ ђ »Ё°®»»ј ђІ »°ђ¬»ѕђєѕ ®»Ієѕ №ѕ±і»®«ѕ
Ѕ»ѕѕ єІј ђ Ѕ±јђєђ»ј є±® ієІ§ №»І ©ёђЅё »Ё°®»ђ±І ѕђЄ»
¬»І ђ±і±і±®є і»¬єѕ±¬ђ±І»ђІ»ф ц»¬упф ц»¬уоф ц»¬упрт
ьё» єђјІ»§ ђ ¬ё» °®ђІЅђ°єѕ ±®№єІ »Ё°±« ¬ё» єЅ¬ђ±І
±є і»¬єѕ °»Ѕђєѕѕ§ ѕ§ нєјіђ«І ©ёђЅё Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І «°
ир іђЅ®±№®єі °®±ј«Ѕ» ®»Ієѕ јєіє№» ђІ¬ё»ф °®±Ёђієѕ
®»Ієѕ ¬«ѕ«ѕ» ©ё»®» ђ ¬ё» °ѕєЅ» ¬ё» нєјіђ«І єЅ¬ ѕ»Ѕє«»
¬ё»®» нєјуц»¬ ђ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬»јт

ц»¬єѕѕ±¬ёђ±І»ђІ ЅєІ °ѕє§ єІј ђі°±®¬єІ¬ ®±ѕѕ ђІ ¬®єу
°ѕєІ¬ ф»Ёђ¬ »Єђј»ІЅ» ¬ёє¬ ј«®ђІ№ ¬ёђ °®±Ѕ» ¬ё» °є¬ђ»І¬
°®»»І¬ ±Ёђјє¬ђЄ» »¬®» ѕ§ ¬ё» є¬єЅє ±є є®»» ®єјђЅєѕ
єІјф ¬ё» єі» ёє°»І ¬± ¬ё» °є¬ђ»І¬ »Ё°±»ј ё»і±јђєѕ§у
ђ єІј °»®ђ¬±І»єѕјђєѕђ§т ц»¬єѕѕ±¬ёђ±І»ђІ» ЅєІ ѕ» є
®»°ѕ§ є№єђІ ¬± є®»» ®єјђЅєѕ єІј ђ Ѕ±Іђј»®»ј ѕђє» є
ЅєЄ»®№»® ±є ¬ё»» ®єјђЅєѕф єѕ± Ѕ»®¬єђІ »І¦§і»ф »°»у
Ѕђєѕѕ§ №ѕ«¬є¬ђ±І °»®±Ёђјє» ©ёђЅё ђ ђІ¬»¬ђ¦»ј ђІ ¬ё»
єђјІ»§ єІј ¬ё»ђ® єЅ¬ђ±І і»ЅёєІђі Ѕ±Іђ¬ ђІ ј»Ѕ±іу
°±» ¬ё» °»®±Ёђј» ®єјђЅєѕѕ ёє ѕ»»І Ѕ±Іђј»®»ј є±®
ыЅєЄђ± ¬± ѕ» єІ ђІј»Ё ±є ®»Ієѕ є«ІЅ¬ђ±Іт
уІ ¬ёђ ©±®є ђ¬ ёє ѕ»»І ¬«ј§ ¬ё» і»¬єѕѕ±¬ёђ±І»ђІ
Єєѕ«» ђІ °ѕєіє ±є °є¬ђ»І¬ ©ђ¬ё ®»Ієѕ ¬®єІ°ѕєІ¬»ф
є±«ІјђІ№ ѕ±© Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ¬ёђ °®±¬»ђІ ©ёђЅё ©±«ѕј
ѕ» і»єІ ¬± °ѕє§ ®»Ієѕ іє®є»®т

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
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ФтУт У«¬їєђІї
т»°ї®¬і»І¬ ±є ёё»®ї°»«¬·Ѕ ѐ¬±ії¬±ґ±№§ф рїёµ·® ѐ¬ї¬» ъ»ј·Ѕїґ ђІ·Є»®·¬§ф млррррф нф щ»І·І ѐ¬тф ђєїф я«·їт

с»І»®єѕђ¦»ј ђІєѕєііє¬ђ±І ±є ¬ё» °є®±ј±І¬ђ«і ±є
Єє®ђ±« »Є»®ђ¬§ ђ є Ѕ±іі±І °є¬ё±ѕ±№§ ¬ёє¬ єЅЅ±і°єу
Іђ» °±¬і»І±°є«єѕ ±¬»±°±®±ђт щє®±ј±І¬ђ«і ђІЅѕ«ј»
¬ё» єѕЄ»±ѕє® ѕ±І»ф ¬ё» №ђІ№ђЄє єІј ¬ё» °»®ђ±ј±І¬ђ«іт
щє®±ј±І¬ђ¬ђ ђ «ѕѓ»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ Ѕёє®єЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§ ѕѕ»»јђІ№ф
°єђІє«ѕ »Іє¬ђ±Іф °®«®ђ¬ђф №ђІ№ђЄєѕ ¬»Іђ±Іф ђІЅ®»є»ј
»Іђ¬ђЄђ¬§ ±є ¬ё» ј»І¬єѕ І»Ѕє єІј ј»І¬єѕ ѕ±±»І» ±є
Єє®ђ±« ј»№®»»т уІјђЄђј«єѕ ё§№ђ»І» ±є ¬ё» ±®єѕ ЅєЄђ¬§
°ѕє§ є Є»®§ ђі°±®¬єІ¬ °є®¬ ђІ ¬ё» °®±°ё§ѕєЁђ єІј
¬®»є¬і»І¬ ±є °є®±ј±І¬ђ«і °є¬ё±ѕ±№ђ»т
я» ёєЄ» Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј є ¬«ј§ ±І лкл є»ієѕ» ђІ ¬ё»
°±¬і»І±°є«єѕ °»®ђ±ј ©ё± ©»®» є®±і мл ¬± лл §»є® ±є
є№»т я» ёєЄ» ђІЅѕ«ј»ј ђІ¬± ±«® ¬«ј§ ¬ё±» є»ієѕ» ©ё±
јђј І±¬ ёєЄ» єІ§ ®»Ѕ±®јђІ№ ±є ѕђЅё»І °ѕєІ« ђІ ¬ё»ђ® Ѕє»
ёђ¬±®ђ» ѕ»Ѕє«» ¬ё» єѕђЄє ±є °є¬ђ»І¬ ©ђ¬ё ѕђЅё»І °ѕєу
І« Ѕ±І¬єђІ №®»є¬ єі±«І¬ ±є єѕ«іђІђ«і шлѕчт ьё» Ѕ±Іу
¬®±ѕ №®±«° Ѕ±Іђ¬»ј ±є кл є»ієѕ» ©ё± «»ј °®±°ё§ѕєЅу
¬ђЅ і»єІ ±є ±®єѕ ё§№ђ»І» І± ѕ» ¬ёєІ ¬ђі» є јє§т ьё»
єђ®¬ №®±«° Ѕ±Іђ¬ђІ№ ±є омр є»ієѕ» «»ј ¬ё»®є°»«¬ђЅ
єІј °®±°ё§ѕєЅ¬ђЅ ё§№ђ»ІђЅ і»єІ ©ђ¬ё ¬ё» ђіђѕє® °»®ђу
±јђЅђ¬§т ьё» »Ѕ±Іј №®±«° ђІЅѕ«ј»ј окр є»ієѕ» ©ё±

«»ј ё§№ђ»ІђЅ °®±°ё§ѕєЅ¬ђЅ °®»°є®є¬ђ±І ±є єІ¬ђуђІєѕєіу
іє¬±®§ єЅ¬ђ±І Ѕ±І¬єђІђІ№ єѕ«іђІђ«і ѕєЅ¬є¬»т ы±ѕ«ѕѕ» лѕ
єѕ¬ є®» «»ј ђІ і»јђЅђІ» є є¬®ђІ№»І¬ф Ѕє«¬»®ђ¦ђІ№ єІј
ѕєЅ¬»®ђЅђјєѕ і»єІт яє¬»®у±ѕ«ѕѕ» лѕ Ѕ±іѕђІє¬ђ±І °®±у
ј«Ѕ» єІ є¬®ђІ№»І¬ »єє»Ѕ¬ ±І ¬ё» ±®єѕ і«Ѕ±єт т§№ђ»ІђЅ
єІј °®±°ё§ѕєЅ¬ђЅ °®»°є®є¬ђ±І Ѕ±І¬єђІ єѕ¬ ђІ єІ ђ±ІђЅ
¬є¬» ¬ёє¬ ђ ©ё§ ¬ё»§ °®±ј«Ѕ» є єєЄ±«®єѕѕ» »єє»Ѕ¬ ±І ¬ё»
№ђІ№ђЄє і«Ѕ±єф єєЅђѕђ¬є¬» ѕ»¬¬»® ѕѕ±±ј Ѕђ®Ѕ«ѕє¬ђ±Іф »Іу
ёєІЅ» і»¬єѕ±ѕђЅ °®±Ѕ»» ¬± ±і» ј»№®»»ф ђІЅ®»є»
±«¬єѕ±© ±є ¬ё» ¬ђ«» ѕђЇ«ђј є®±і ¬ё» ђІєѕєі»ј №ђІ№ђЄє
єІј ёєЄ» ±і» єІєѕ№»¬ђЅ »єє»Ѕ¬т
т§№ђ»ІђЅ єІј °®±°ё§ѕєЅ¬ђЅ °®»°є®є¬ђ±І є±® ¬ё» ±®єѕ
ЅєЄђ¬§ ¬ёє¬ Ѕ±І¬єђІ лѕ ѕєЅ¬є¬» ёєЄ» ѕ»»І є±«Іј ¬± °®±ј«Ѕ»
є °±ђ¬ђЄ» »єє»Ѕ¬ ±І ¬ё» °є®єј±І¬ђ«і ¬є¬» ђІ ¬ё» »Ёєіу
ђІ»ј є»ієѕ» №ђІ№ђЄє ѕѕ»»јђІ№ф °®«®ђ¬ђ єІј ђІєѕєіієу
¬ђ±І ±є ¬ё» №ђІ№ђЄє ѕ±®ј»® ёєЄ» ѕ»»І ј»¬»®іђІ»ј ¬± ѕ»
ј»Ѕ®»є»ј ±® Ѕ±і°ѕ»¬»ѕ§ јђє°°»є®т щ±ђ¬ђЄ» ј§ІєіђЅ ђ
±ѕ»®Є»ј ђІ ¬ё» јє¬є ±є ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ» ђІЄ»¬ђ№є¬ђ±І єІј ђ
Ѕ±Ієђ®і»ј ѕ§ ыЅёђѕѕ»®ущђє®»Є ¬»¬ єІј ѕ§ ¬ё» ЅёєІ№» ±є
¬ё» °є®єј±І¬ђ«і ђІј»Ё ¬ёє¬ ђ Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ ±є ¬ё» ђіу
°®±Є»ј ¬є¬» ±є °є®єј±І¬ђ«і ¬ђ«»т
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т»°ї®¬і»І¬ ±є ёё»®ї°»«¬·Ѕ ѐ¬±ії¬±ґ±№§ф рїёµ·® ѐ¬ї¬» ъ»ј·Ѕїґ ђІ·Є»®·¬§ф млррррф нф щ»І·І ѐ¬ф ђєїф я«·їн о т»°ї®¬і»І¬
±є эё§·±¬ё»®ї°§ їІј я»ёїѕ·ґ·¬ї¬·±Іф ъ±Ѕ±© я»№·±Іїґ сґ·І·Ѕїґ я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» Іїі»ј їє¬»® ътфт ѓґїј·і·®µ·§ф ъ±Ѕ±©ф
коф ѐЅё»°µ·І ѐ¬тф я«·їт

с»І»®єѕђ¦»ј °є®±ј±І¬ђ¬ђ іє§ ѕ» ¬ё» Ѕє«» ±є ¬ё»
ђІ¬»ІђєђЅє¬ђ±І ±є »ѕ»Ѕ¬®±Ѕё»іђЅєѕ °®±Ѕ»» ђІ ¬ё» ±®єѕ
ЅєЄђ¬§ ј«» ¬± °т ЅёєІ№» ¬±©є®ј і±®» єЅђј ђј»т ьё»
°®±ј«Ѕ¬ ±є »ѕ»Ѕ¬®±Ѕё»іђЅєѕ ®»єЅ¬ђ±І ±ЅЅ«®®ђІ№ ђІ ¬ё»
±®єѕ ЅєЄђ¬§ є®» і»¬єѕѕђЅ ђ±І шіђЅ®±»ѕ»і»І¬ч ¬ёє¬ °є
ђІ¬± ¬ё» єѕђЄє є®±і ¬ё» Ѕ±®®±јђІ№ і»¬єѕѕђЅ ¬®«Ѕ¬«®»т
ьё» ј§ІєіђЅ ±є іђЅ®±»ѕ»і»І¬ ЅёєІ№» ђІ ¬ё» єѕђЄє
Ѕ±і°±ђ¬ђ±І ј»°»Іј ±І ¬ё» »ѕ»Ѕ¬®±Ѕё»іђЅєѕ °®±Ѕ»»
¬ёє¬ ¬єє» °ѕєЅ» ђІ ¬ё» ±®єѕ ЅєЄђ¬§т
щє®±ј±І¬ђ«і ђІєѕєііє¬ђ±І ђ є№№®єЄє¬»ј ђє ¬ё» і»¬єѕу
ѕђЅ °®±¬ё»» єІј ®»¬±®є¬ђ±І є®» °®»»І¬ ђІ ¬ё» ±®єѕ
ЅєЄђ¬§ ѕ»Ѕє«» ¬ё»§ є®» єєє»Ѕ¬»ј ѕ§ ¬ё» є№№®»ђЄ» і»јђєт
ьё»» є№№®»ђЄ» і»јђє є®» ±і» і»јђЅєѕ °®»°є®є¬ђ±І
¬ёє¬ є®» «»ј є±® №»І»®єѕ єІј ѕ±Ѕєѕ ¬®»є¬і»І¬т ьё» «» ±є
єѕ«±®ђІ»уЅ±І¬єђІђІ№ °®»°є®є¬ђ±І ђІ ¬ё» №»ѕ є±®і ¬ёє¬ ёєЄ»
Єє®ђ±« °»®Ѕ»І¬є№» ±є єѕ«±®ђІ» ђ±І єІј ±®¬ё±°ё±°ё±®ђЅ
єЅђј єєє»Ѕ¬ ¬ё» і»¬єѕѕђЅ ¬®«Ѕ¬«®» ±є ¬ё» ±®єѕ ЅєЄђ¬§ єІј
є№№®єЄє¬» Ѕ±®®±ђ±І °®±Ѕ»»т ц»¬єѕѕђЅ °®±¬ё»» ђІ
¬ё» ±®єѕ ЅєЄђ¬§ є®» «ѕѓ»Ѕ¬ ¬± №»І»®єѕф ѕ±Ѕєѕ єІј єђ«®»
Ѕ±®®±ђ±Іт ьё» є№№®»ђЄ» і»јђ«і єѕ± Ѕє«» Ѕё»іђЅєѕ
Ѕ±®®±ђ±І ±є ¬ё» ±«¬»® єієѕ№єі ѕє§»®т н±®®±ђ±І ±є
єієѕ№єі єђѕѕђІ№ ђ Ѕє«»ј ѕ§ ¬ё» єѕ±®°¬ђ±І ±є єѕђЄє
°®±¬»ђІ єІј »І¦§і» ѕ§ єієѕ№єі іђЅ®±¬®«Ѕ¬«®»т
н±®®±ђЄ» °®±ј«Ѕ¬ ±є єѕѕ і»¬єѕѕђЅ ђІЅѕ«ђ±І шіђу

Ѕ®±єјіђЁ¬«®» ±є ђ®±Іф іє№І»ђ«іф ІђЅє»ѕ єІј ±¬ё»®ч
°є ђІ¬± ¬ё» єѕђЄє єІј ¬ё»І ђІ¬± ¬ё» ±®№єІђіт л°є®¬
є®±і ёє°¬»І ±є ІђЅє»ѕф Ѕё®±іђ«іф Ѕ±ѕєѕ¬ єІј ієІ№єу
І»» ¬ёє¬ є®» °®»»І¬ ђІ ¬ё» єѕђЄє ±і» ±¬ё»® єјіђЁ¬«®»
«Ѕё є ¦ђІЅф ѕ»єјф ¬ђІф №±ѕјф ђѕЄ»® є°°»є® ђІ ¬ё» єѕђЄє ђІ
¬ё» ®»«ѕ¬ ±є »ѕ»Ѕ¬®±Ѕё»іђЅєѕ °®±Ѕ»»т ьё» Ѕ±І¬»І¬ ±є
Ѕ±°°»® єІј ђ¬ Єє®ђ±« Ѕ±іѕђІє¬ђ±І ¬ёє¬ °®±ј«Ѕ» ¬±ЁђЅ
»єє»Ѕ¬ ±І ¬ё» ®»№ђ±Ієѕ ¬ђ«» єІј ±®№єІ єІј §¬»і ±є
¬ё» ±®№єІђі ђ »Є»®єѕ ¬ђі» ђІЅ®»є»јт
с»І»®єѕђ¦»ј °є®єј±І¬ђ«і ђ є®»Ї«»І¬ѕ§ єЅЅ±і°єу
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